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INHOUDSOPGAVE 
 

“De Opsteker” is de jaarlijkse uitgave van het clubblad van 

hengelsportvereniging De Graskarper. Het clubblad staat boordevol informatie 

over activiteiten en wetenswaardigheden vanuit het Dagelijks Bestuur en onze 

commissies Jeugd, Wedstrijdvissen, Senioren 60+, Waterbeheer, karpervissen  

en de commissie Clubgebouw. “De Opsteker” is bestemd voor alle leden, 

jaarkaarthouders, adverteerders en contactpersonen van betrokken instanties van 

hengelsportvereniging De Graskarper. 

 

Voor suggesties kunt u zich wenden tot onze redactie: Henry Raben en Emiel 

Bos.  
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VOORWOORD VAN DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

Beste sportvisvrienden,  

 

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een heel bijzonder jaar. Het jaar van 

Corona. Het jaar van de onzekerheid en het jaar van de beperkende maatregelen. 

Het jaar waarin we in maart geen idee hadden wat ons overkwam en nog  te 

wachten stond. Het jaar waarin veel bedrijfstakken het bijzonder zwaar hadden 

en zonder 

overheidssteun niet 

overleefd zouden 

hebben: de horeca, de 

reisbranche, de 

evenementenbranche, 

etc. Langzaam begint 

er weer voorzichtig 

licht te gloren aan de 

horizon: een vaccin 

moet definitief korte 

metten maken met de 

COVID19-pandemie en het gewone ongedwongen leven weer op gang brengen. 

Een nieuwe periode ligt in het verschiet waarin we des te meer zullen gaan 

waarderen wat we al die tijd hadden.  

 

Desalniettemin konden we tijdens Corona toch vissen. Een gezonde individuele 

buitensport waarin je van nature voldoende afstand tot elkaar hebt. Het mooie 

voorjaarsweer hielp natuurlijk ook enorm. Vissen is het afgelopen jaar dan ook 

des te populairder geworden. Dat merkten we landelijk en ook bij onze 

vereniging zagen we een behoorlijke groei van het ledenbestand. De activiteiten 

hebben we helaas deels moeten afgelasten of konden in gewijzigde vorm 

beperkt doorgang vinden. Zo hebben we afgelopen jaar toch nog enige 

continuïteit kunnen realiseren in bijvoorbeeld het wedstrijdvissen. De 

ledenvergadering hebben we afgelopen jaar niet kunnen laten doorgaan, dat was 

niet verantwoord en derhalve hebben we -in lijn met de richtlijnen van 

Sportvisserij Nederland- als bestuur besloten deze eenmalig ‘over te slaan’ en 

ook de bestuursvergaderingen zelf zijn in frequentie en vorm aangepast. En ook 

het traditionele etentje in het clubhuis ter afsluiting van het seizoen van de 60+ 

kon dit  jaar in verband met Corona helaas niet doorgaan. Laten we hopen dat 



De Opsteker 2021 

 3 

we volgend jaar weer naar een normale situatie gaan, hoewel de eerste maanden 

waarschijnlijk ook nog de nodige beperkingen zullen kennen. We blijven 

positief en houden de goede moed erin. 

  

Hengelsportvereniging De Graskarper bestaat sinds 8 mei 1985 en zet zich al 

ruim 35 jaar in voor de visliefhebbers in de regio Duiven, Groessen en Loo. 

Inmiddels hebben we ruim 750 leden en slotenkaarthouders, inclusief een flink 

aantal leden buiten onze directe regio en zelfs een aantal leden afkomstig uit 

Duitsland! In ons clubblad ‘De Opsteker’ blikken we aan het einde van het 

seizoen graag terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de 

activiteiten die wij voor volgend jaar gepland hebben. Dit alles rekening 

houdend met de onzekerheid rondom Corona. Onze doelstelling blijft in 2021 

desondanks onveranderd: hengelsport bereikbaar maken voor iedereen, “van 

jong tot oud, van wedstrijdvissen tot recreatievissen, van feedervisser tot 

vliegvisser”. Vissen, natuurlijk! Vist u met ons mee?!  

 

Het Dagelijks Bestuur wil graag alle leden bedanken voor het gestelde 

vertrouwen. Daarnaast hechten wij aan de goede samenwerking met de 

betrokken instanties zoals de Gemeente Duiven, de Bijzondere Opsporing 

Ambtenaren, het Waterschap Rijn en IJssel, Sportvisserij Belang Gelderland, 

Stichting FREE, de Nationale Politie, Sportvisserij Nederland en Sascha 

Diertotaal. Tenslotte een welgemeend dankwoord voor de vrijwilligers in de 

verschillende commissies voor hun betrokkenheid en inzet het afgelopen jaar. 

Het zijn de vrijwilligers die de vereniging dragen en een warm hart toe dragen. 

Samen vormen we de kern van Hengelsportvereniging De Graskarper: een 

actieve vereniging met oog voor continuïteit en vernieuwing.  

 

Zoals u zult lezen in ons clubblad De Opsteker hebben onze commissies 

afgelopen jaar zo goed en zo kwaad als dat kon activiteiten georganiseerd, 

weliswaar minder dan u van ons gewend bent vanwege het veelbesproken virus. 

Lees ook de activiteiten die voor volgend jaar gepland staan. Graag vragen we 

uw aandacht voor de jaarlijkse ledenvergadering. De algemene 

ledenvergadering organiseren we jaarlijks in juni en is een platform voor leden 

om hun ideeën en wensen kenbaar te maken. We luisteren naar de wensen van 

onze leden en passen het programma daarop voortdurend aan. Check naast het 

clubblad ook onze website (www.graskarper.nl) en onze facebook pagina waar 

we voortdurend nieuwe informatie publiceren. 

 

http://www.graskarper.nl/
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Achtereenvolgens leest u in ons clubblad ‘De Opsteker’ alle updates met 

betrekking tot:  

 Mededelingen van het bestuur; 

 Wedstrijdvissen senioren; 

 Afdeling jeugd; 

 Commissie waterbeheer; 

 Wedstrijdcommissie senioren 60+. 

 

En uiteraard treft u net als andere jaren ook in deze uitgave van De Opsteker 

weer tal van leuke, informatieve en opvallende artikelen aan uit Het Visblad van 

de Sportvisserij Nederland die we voor u als visliefhebber verzameld hebben. 

Check op de website van Sportvisserij Nederland voor aanvullende informatie. 

 

Wij nodigen u als lid of samenwerkende instantie van Hengelsportvereniging 

De Graskarper van harte uit om deel te nemen aan onze verenigingsactiviteiten. 

Of kom een keer langs bij ons clubhuis. Neem contact met ons op en kom een 

kijkje nemen. Wij zijn er voor u. Vissen, natuurlijk! Hengelsport bereikbaar 

voor iedereen. Vist u met ons mee?! 

 

Met de feestdagen vlak voor de deur luiden we straks hopelijk een mooi en 

onbezorgd nieuw jaar vol visplezier in! Rest ons iedereen namens het bestuur 

van Hengelsportvereniging De Graskarper alvast prettige feestdagen en een 

gezond en visrijk 2021 toe te wensen! Pas goed op jezelf en elkaar en blijf 

positief! 

 

 

Met vriendelijke visgroeten,  

 

het Dagelijks Bestuur,  

 

Emiel Bos (voorzitter) 

Richard Segers (penningmeester) 

Henry Raben (secretaris) 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

  

Doelstelling Hengelsportvereniging De 

Graskarper 

De doelstelling van 

Hengelsportvereniging De Graskarper is 

het faciliteren en bevorderen van 

hengelsport als sportieve recreatie voor 

de hengelsportliefhebbers in Duiven, 

Groessen en Loo. Deze activiteiten zijn 

mede mogelijk via goede samenwerking 

met de betrokken instanties zoals de 

Gemeente Duiven, het Waterschap Rijn 

en IJssel, Sportvisserij Belang 

Gelderland, Stichting FREE, de Nationale Politie en Sportvisserij Nederland.  

Ons motto is: ‘Vissen natuurlijk! Hengelsport bereikbaar voor iedereen.’ 

 

Hengelsportvereniging De Graskarper wordt gecoördineerd vanuit een Dagelijks 

Bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het 

voltallige bestuur wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur en de 

trekkers van de verschillende commissies. Er vinden 4 vergaderingen per jaar 

plaats met het voltallige bestuur waarin alle bestuurszaken en commissie-

activiteiten worden besproken. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur frequent 

overleg over allerhande zaken die urgente afstemming vergen. Jaarlijks vindt 

een algemene ledenvergadering plaats conform de statuten, waarbij leden 

geïnformeerd worden over de verengingsactiviteiten en om input en evaluatie 

gevraagd worden.  
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Verenigingswerk is 

vrijwilligerswerk 

Zonder vrijwilligers zou er geen 

vereniging kunnen bestaan. Het 

zijn de vrijwilligers die de 

drijvende kracht zijn achter de 

activiteiten die door onze 

vereniging georganiseerd 

worden. De vrijwilligers houden 

de vereniging draaiend en zorgen 

er voor dat andere leden, meestal 

net als zij, kunnen genieten van 

uren visplezier. Daarom namens het bestuur van Hengelsportvereniging De 

Graskarper hierbij een welgemeend woord van dank voor jullie inzet en het 

enthousiasme. Er wordt fantastisch werk door eenieder geleverd en dat wordt 

breed gewaardeerd. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Heel veel dank 

voor jullie inzet en betrokkenheid! 

 

 

Wisselingen bestuur en commissies 

Er heeft zich afgelopen jaar één wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van 

het bestuur en de commissies.  

Ton van de Ven, bekend wedstrijdvisser en graag geziene gast, is toegetreden 

tot de wedstrijdcommissie en verleent hulp aan het team van Rob Michiels om 

het wedstrijdvissen in goede banen te leiden. Ton, top dat je het team komt 

versterken, we zijn erg blij met je hulp! 
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Voor volgend jaar heeft een tweetal bestuursleden aangegeven een stapje terug 

te willen doen, zoals hieronder toegelicht, waardoor een aantal posities vacant 

komen.  

 

Roy Ebbers, één van de drijvende krachten achter de waterbeheercommissie, 

heeft na lang beraad helaas besloten 

te stoppen met zijn werkzaamheden 

voor Hengelsportvereniging De 

Graskarper. De activiteiten voor De 

Graskarper waren lastig te 

combineren met de huidige 

thuissituatie en de drukke 

werkzaamheden bij Ebbers Wonen. 

Wij begrijpen dit als Dagelijks 

Bestuur en respecteren zijn keuze. 

Wij danken Roy voor het goede 

werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht voor de vereniging. Waterbeheer 

en ook het controleursplan is mede dankzij hem op een hoger niveau gezet, top 

gedaan. Roy heeft aangegeven in de toekomst nog beschikbaar te zijn om waar 

mogelijk ondersteuning te verlenen, zo kunnen we bijvoorbeeld een beroep om 

hem blijven doen bij calamiteiten met de waterpartijen. Met het vertrek van Roy 

hebben we een vacante positie bij de waterbeheer commissie. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen zich melden bij Kenny Willems of het Dagelijks Bestuur. 

 

Ook Frenk de Gruiter heeft aangegeven de komende periode minder tijd 

beschikbaar te hebben voor de vereniging. Frenk is zeer actief binnen 

Hengelsportvereniging De Graskarper en heeft vele taken op zijn bordje liggen. 

Denk hierbij aan de website, de Facebook pagina, het controleurschap en zijn 

betrokkenheid bij de jeugdcommissie en de waterbeheercommissie. Daarvoor 

zijn we hem zeer erkentelijk. Naast zijn drukke baan en het mantelzorgerschap 

voor een aantal familieleden, ontbreekt het Frenk de laatste periode simpelweg 

aan voldoende tijd, waardoor het verengingswerk noodgedwongen even op de 

achtergrond moet. Begrijpelijk dat je op een bepaald moment daarin keuzes 

moet maken en als Dagelijks Bestuur respecteren wij dat. Frenk verdwijnt niet 

uit beeld bij De Graskarper, hij blijft actief als controleur en betrokken bij de 

waterbeheercommissie. De overige activiteiten van Frenk worden overgedragen, 

het Dagelijks Bestuur zoekt daarvoor nog naar een oplossing. Frenk nogmaals 

dank voor al het goede werk en fijn dat je betrokken blijft bij de verenging. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.ebberswonen.nl/ebbers-wonen&psig=AOvVaw3zKxb95NicyPpDM-CE5M36&ust=1607514513064000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC1vrCovu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Probeer meer balans te vinden de komende periode, zodat je ook af en toe tijd 

vindt om zelf te gaan vissen.  

 

Mede vanwege de pas op de plaats van Frenk de Gruiter zijn we naarstig op 

zoek naar versterking van onze jeugdcommissie. De jeugdcommissie is 

belangrijk om de kleintjes de basisbeginselen van het vissen bij te brengen en de 

interesse voor de hengelsport te stimuleren. Voor de jeugd is vissen een mooie 

uitlaapklep, organiseren we wedstrijden en verzorgen we informatiesessies. 

Mensen met affiniteit voor begeleiding van jeugdige vissertjes die zich geroepen 

voelen om zich aan te sluiten bij een leuke actieve vereniging, kunnen contact 

opnemen met Rob Michiels.  

 

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de zorg wil overnemen voor de 

website en de Facebook pagina van Hengelsportvereniging de Graskarper.  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://carpphotopassion.wordpress.com/about/&psig=AOvVaw14QHAVp6SjKOHzL71wJ8sZ&ust=1607514586981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiKw9Wovu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Website www.graskarper.nl! 

Onze webmaster Frenk de Gruiter 

is afgelopen jaar actief bezig 

geweest met het onderhoud van 

onze website en facebook pagina. 

Hengelsportvereniging De 

Graskarper is dus goed 

vertegenwoordigd op social 

media dankzij de inzet van Frenk. 

Onze website heeft een moderne 

uitstraling en is 

gebruikersvriendelijk. We zijn op 

zoek naar een nieuwe webmaster 

die de taken van Frenk wil 

overnemen. Iemand die handig is 

met de computer en het leuk 

vindt om voortdurend nieuwe 

informatie en foto’s op de 

website te publiceren en levend te 

houden. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen zich richten 

tot het Dagelijks Bestuur. De 

website wordt ontsloten via 

Sportvisserij Nederland zodat 

daarmee nog meer visliefhebbers 

bereikt worden en onze website 

toch onze eigen identiteit 

behoudt. Graag nodigen wij u uit 

om zelf informatie, nieuws, leuke 

foto’s, filmpjes of unieke 

ervaringen op onze website te 

plaatsen. Stuur een e-mail met uw 

bericht en/of foto’. Op die manier houden we de website dynamisch en actueel.  

 

Ook de Facebook pagina wordt steeds vaker gevonden waardoor we via sociale 

media contact hebben met onze leden en visliefhebbers. Dit is een snel medium 

http://www.graskarper.nl/
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zodat iedereen direct en online op de hoogte is van nieuwe informatie. Naast de 

digitale informatievoorziening via onze website en via Facebook, publiceren we 

regelmatig berichten over onze activiteiten in de lokale nieuwskrant Duiven 

Post. Wij vinden het belangrijk dat de hengelsportliefhebbers in onze regio 

voortdurend op de hoogte zijn over wat we vis minnend Duiven en omstreken te 

bieden hebben. Op deze wijze schenken wij voortdurend aandacht aan 

communicatie en publiciteit rondom de verenigingsactiviteiten.  

Financiën 

Normaliter wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering door onze 

penningmeester Richard Segers een overzicht toegelicht van de inkomsten en 

uitgaven over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het nieuwe jaar. 

Zoals aangegeven kon de ledenvergadering dit jaar niet doorgaan in verband 

met Corona, dus halen we dat in tijdens de algemene ledenvergadering in juni 

2021.  

 

Hengelsportvereniging De Graskarper is een financieel zeer gezonde vereniging. 

Ieder jaar sluiten we met een  positief financieel resultaat af en we hebben 

inmiddels een flinke financiële buffer opgebouwd. In 2020 hadden we een 

aantal bijzondere uitgaven zoals de juridische kosten van de advocaat inzake de 

rechtszaak Loowaard – Komen en schilderwerkzaamheden voor het clubhuis. 

Voor 2021 worden vanuit de financiële middelen een aantal investeringen 

voorzien zoals de reparatie van de coating van het dak van het clubhuis en de 

aanschaf van nieuwe digitale weegschalen en professionele netten voor de 

viswedstrijden van de wedstrijdcommissie en de 60+ senioren.  

 

Vrijwilligers voor de kascontrole over 2019/2020 

kunnen contact opnemen met penningmeester 

Richard Segers. Doelstelling van de kascontrole is 

om het werk van de penningmeester te controleren 

en te valideren en een sluitende financiële 

administratie vast te stellen. Al jarenlang wordt de 

boekhouding van onze vereniging tot in de puntjes 

verzorgd door penningmeester Richard Segers. 

Complimenten daarvoor en veel dank. Hengelsportvereniging De Graskarper is 

een financieel gezonde hengelsportvereniging en daar zijn we apetrots op.  
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Jas HSV de Graskarper voor bestuursleden 

Als blijk van waardering voor hun inzet hebben de bestuursleden recent namens 

de vereniging een warme jas ontvangen  met het logo van Hengelsportverenging 

De Graskarper. Deze jas is functioneel voor aan de waterkant en draagt 

daarnaast bij aan het teamgevoel en herkenbaarheid van onze vereniging. Dus 

ziet u iemand aan de waterkant met zo’n jas dan weet u dat hij lid is van het 

bestuur en kunt u hem vragen stellen over de verenigingsactiviteiten.  
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Vergunning Clubhuis 

Hengelsportvereniging De Graskarper is in het bezit van de 

benodigde vergunningen voor de exploitatie van het clubhuis. 

Het betreft o.a. vergunningen in het kader van de drank- en 

horecawet. Ook wordt door de brandweer regelmatig een 

controle brandpreventie uitgevoerd en worden aanbevelingen 

van de brandweer opgevolgd.  

 

 

Hengelsportverenging De Graskarper continueert visrechten op Loowaard 

met meerjarige machtiging 

Met de eigenaren en 

beheerders van de 

waterpartij Loowaard is 

Hengelsportvereniging De 

Graskarper een verlenging 

van de machtiging voor 

langere tijd 

overeengekomen. Al lange 

tijd hebben wij een prima 

samenwerking en 

verstandhouding met de 

eigenaren en de beheerders 

over het gebruik van de 

Loowaard voor de 

hengelsport. Ook de 

samenwerking met Stichting 

Free en de Jachthaven verloopt al jaren uitstekend. 

De meerjarige overeenkomst onderstreept het wederzijds vertrouwen en het 

gezamenlijk belang om de continuïteit in de samenwerking en de hengelsport in 

de regio Duiven, Groessen en Loo te borgen. Ander bewijs van de goede 

samenwerking met de eigenaren van de Loowaard is de slepende rechtszaak 

tegen beroepsvisser Komen, waarin de eigenaren ons inziens volledig in hun 

recht staan en waarin de sportvisserij expliciet aandacht krijgt. 
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Contacten met Waterschap Rijn 

en IJssel 

De visrechten voor de lokale 

waterpartijen in Duiven zijn 

vastgelegd in een contract met de Gemeente Duiven t/m 2021. Dit contract is 

gedeponeerd bij de Kamer van Binnenvisserij. De waterpartij in het Horsterpark 

is in dit contract meegenomen. Voor de continuering van de visrechten voor de 

periode na 2021 is ook afstemming met het Waterschap van belang. Dit 

aangezien het beheer van de lokale waterpartijen in Duiven door de Gemeente 

Duiven overgedragen is aan het Waterschap. Het College van Burgemeester & 

Wethouders heeft lang geleden besloten al het stedelijk oppervlaktewater over te 

dragen aan waterschap Rijn en IJssel. Dit gebeurt in 4 tranches. In het contract 

van Hengelsportverenging De Graskarper met de Gemeente Duiven is 

opgenomen dat de pachtovereenkomst met Hengelsportvereniging De 

Graskarper bij een dergelijke overdracht moet worden overgenomen door het 

Waterschap. Daarmee gaan de visrechten van Hengelsportvereniging De 

Graskarper automatisch mee over en worden deze na verloop van het contract 

wederom verlengd. Hierbij is in de toekomst het Waterschap mogelijk de 

nieuwe uitgever van het visrecht in geval naast het beheer ook het eigendom aan 

het Waterschap wordt overgedragen. Het is voor ons als hengelsportvereniging 

super belangrijk om dit goed geregeld te hebben om daarmee de continuïteit te 

borgen voor onze leden en jaarkaarthouders.  

 

Gevolgen klimaatverandering voor sportvisserij in De Liemers 

“Drooglopende watergangen en massale 

vissterfte door aanhoudende droogte 

zullen vaker gebeuren in een 

veranderend klimaat. Gelukkig kunnen 

we maatregelen nemen om zulke risico’s 

zo veel mogelijk op te vangen. Maar welke maatregelen? En waar? En waarom 

eigenlijk?   

 

De Liemers bereidt zich voor op een veranderend klimaat. De gemeenten 

Zevenaar, Duiven en Westervoort en het Waterschap Rijn en IJssel willen 

daarom graag weten hoe inwoners en ondernemers denken over maatregelen die 

kunnen worden genomen om de effecten van klimaatverandering op te vangen. 

Daarbij gaat in het bijzonder aandacht uit naar de inzichten uit de hengelsport. 

Door droogvallende beken en plassen heeft de sportvisserij namelijk erg te 

leiden onder de droge zomers in Nederland. In opdracht van de gemeenten en 

https://nlgreenlabel.nl/
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het Waterschap hebben wij, NL Greenlabel en Buro Boot, sinds een oktober 

online enquêtes gepubliceerd, informatieve filmpjes met wethouders 

opgenomen en een site gemaakt waarop bewoners eenvoudig knelpunten 

kunnen aangeven. Deze zijn allemaal verzameld op een overzichtspagina op de 

website.  

  

Als bestuur van Hengelsportvereniging De 

Graskarper vragen wij uw aandacht voor 

deze campagne. Ook kunt u uiteraard zelf 

als burger en inwoner de enquêtes over 

hitte en droogte en wateroverlast invullen. 

Per enquête heeft u maximaal vijf minuten 

nodig. Daarnaast kunt u op de 

knelpuntenkaart aangeven waar 

probleempunten zijn. Dat kan via de 

volgende link: https://bit.ly/3jQaMFV. De 

gemeentes in de Liemers zijn benieuwd 

naar jouw mening! Heb je een paar 

minuten? Dan kun je snel deze online enquête over hitte en droogte en 

wateroverlast invullen. Zo kun je mede bepalen hoe onze directe leefomgeving 

er in een veranderend klimaat uit komt te zien. Suggesties en ideeën zijn ook 

van harte welkom. Geef vorm aan de leefomgeving van de toekomst!”  

 

Hengelsportvereniging De Graskarper heeft aangegeven graag te willen 

meedenken over droogvallende beken en plassen in droge zomers. Het antwoord 

ligt ons inziens in het vasthouden van water (verhogen oppervlakte water 

spiegel) en het daar waar mogelijk dieper maken van plassen / waterpartijen. De 

waterpartijen in Duiven betreffen vooral regenwaterbassins die worden 

aangelegd met een beperkte diepte (mogelijk in verband met veiligheid en 

kosten). het gaat immers om het oppervlak bij opvang van regenwater. Door 

verhogen van de waterspiegel met schotten / sluizen kan wellicht de waterstand 

kunstmatig worden verhoogd voor de droge tijd. Verder lopen vissen minder 

kans te sterven als de waterpartij dieper is. In reactie hierop is aangegeven dat 

het organisatiebureau een verdiepende sessie voor de hengelsport in december 

gaat plannen. Daarnaast zal in december een algemene digitale inloopavond 

worden georganiseerd. 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weetvanwater.nl%2Fgemeente%2Fliemers%2Fklimaatatlas-liemers%2Fenquetes%2F&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508525850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4FktdNaEvMkVp7FlD2RRzCM%2BiKbWFV8Ryoi1jL30kDI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLmlcadVor3mFdfD7tQRapteHYRnzdfPbJ&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508525850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IiCZHdbZck7twQ%2Bn6KuzPyN8%2FPTllnUr3nyR0lXOoDc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboot.maps.arcgis.com%2Fapps%2FMapSeries%2Findex.html%3Fappid%3Df7e09112d3574056b21aca25773e9eb1&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508535843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WT5heDiP9PotJNz3Zh6J09giPvLoH9qtdLA4sLLtOhQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weetvanwater.nl%2Fgemeente%2Fliemers%2Fklimaatatlas-liemers%2F&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508545837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AUnE53zLevZQl0bf5M7iz5GDWxGy8WeY%2B27dqdRP%2FRg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FE9A1S3N9L8N9E3Q6B&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508555834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s0UAunvPoVzHmkN%2FrwknVC1p54qd9R5hQaQpbnlVSzs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FY4U0P5H2F2R2V8D3A&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508555834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t89kFi5UUZ4Q2FMl1Q8%2FnLUaGHai%2BPniOHK0k4C%2BiXU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jQaMFV&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508565829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gl1RhCiDtDjmlsQkgeXTmgmccSNxEIj5sBbd4yMOG2M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FE9A1S3N9L8N9E3Q6B&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508575825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qmWsEBbjKk6DOoVwug7b1Pis7LcGFiOi017w3ZfIrrY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FY4U0P5H2F2R2V8D3A&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508575825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=riJY%2FGjiPkMlPBo%2BH8wT0f5R5z1Mu3DkoMMFNKxrGdc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FY4U0P5H2F2R2V8D3A&data=04%7C01%7Chenry.raben%40tauw.com%7C30c38f0499a149031d1008d88560319a%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C637405995508575825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=riJY%2FGjiPkMlPBo%2BH8wT0f5R5z1Mu3DkoMMFNKxrGdc%3D&reserved=0
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://rainaway.nl/inspiration/veranderen-nu-het-nog-kan/&psig=AOvVaw1SNM6KKLwhZCl_-bUQgPnO&ust=1607515435695000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi21Pmrvu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Visreddingen: Hengelsportvereniging De Graskarper is er helemaal op 

voorbereid  

Op initiatief en onder leiding 

van Jurrian Kuiper heeft 

Hengelsportvereniging De 

Graskarper vorig jaar een 

investering gedaan in het 

benodigde materiaal en 

voorzieningen om 

visreddingen te kunnen 

uitvoeren. Visreddingen 

kunnen nodig zijn 

bijvoorbeeld in geval van 

groot onderhoud door het 

Waterschap aan waterpartijen 

of in geval van calamiteiten 

zoals zuurstoftekort door aanhoudend warm weer. Dit soort visreddingen 

worden regelmatig door onze 

vereniging uitgevoerd. Als 

vereniging zijn we daarop voorbereid 

en geven we het goede voorbeeld in 

de regio. Voor het professioneel 

uitvoeren van een reddingsactie 

hebben we uiteraard goede spullen 

nodig. Daar was een vervangings- en 

uitbreidingsinvestering voor nodig. 

In 2019 hebben we daarom nieuwe 

materialen aangeschaft zoals diverse 

zegens (netten om vis te groeperen 

en concentreren bij een 

reddingsactie), landingsnetten, transportbakken en waadpakken/wetsuits. De 

nieuwe spullen zijn opgeslagen bij het clubgebouw zodat alles goed bij elkaar 

blijft liggen en direct voorhanden is in geval van een visredding. Wij zijn er 

klaar voor! Ook Hengelsportfederatie Midden Nederland is samen met 

Waterschap Rijn en IJssel dit jaar actief bezig met het voorbereiden en 

coördineren van maatregelen en reddingsacties in verband met droogte en hoe 

omgegaan moet worden met de vis. Hierbij wordt onder andere ook rekening 

gehouden met corona maatregelen en werkwijzen waarmee verantwoord, zonder 

risico’s voor de vrijwilligers gewerkt kan worden. 
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Calamiteitenplan Hengelsportvereniging De Graskarper 

Dit jaar hebben we ook ons calamiteitenplan grondig geactualiseerd. Drijven er 

dode vissen? Zijn vissen in ademnood? Is het water verkleurd of stinkt het 

water? Liggen er dode vogels of vertonen deze vreemd gedrag? Zijn er andere 

bijzonderheden (werkzaamheden, riool overstort etcetera)? Voor dit soort 

situaties hebben wij ons calamiteitenplan.  

 

Aanspreekpunt vanuit Hengelsportvereniging De Graskarper is Waterbeheer. De 

vereniging informeert vervolgens de nodige instanties. Centrale spil hierin is het 

Meldpuntwater.nl. Dit is een gezamenlijke website van alle instanties in 

Nederland die het water beheren. Dus gemeenten, provincies, waterschappen, 

drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Meldpuntwater.nl neemt zelf geen 

melding aan, maar geeft je een link naar het meldformulier van de 

verantwoordelijke instantie. Mocht je onze mensen niet kunnen bereiken dan 

kunt u hier zelf melding doen (ook kan in noodgevallen te allen tijde gebeld 

worden naar het  

calamiteiten nummer van WRIJ: 0314 369 369.  

Een alternatief voor het bellen naar WRIJ is het volgende: 

Incident of Calamiteit? Gebruik ook de FIXI app! 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud 

van de openbare ruimte. In de huidige 

participatiemaatschappij wordt de gemeente 

dagelijks getipt door oplettende inwoners over 

gevaarlijke situaties, achterstallig onderhoud en 

suggesties ter verbetering. Hoe zorg je er als 

gemeente nu voor dat deze meldingen bij de juiste 

persoon komen en de melder op de hoogte wordt 

gehouden van de behandeling? 

 

Met Fixi kunnen inwoners via de app of de 

website meldingen maken over gebreken aan de 

openbare ruimte. De melding wordt automatisch 

naar de juiste afdeling of externe partij gerouteerd 

die met de melding aan de slag gaan.  
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De behandelaar staat via de behandelaar app direct in contact met de inwoner en 

het KCC en kan ter plaatse de melding afhandelen.  

 

De melder wordt automatisch op de hoogte gehouden van de voortgang.  

 

Nooit meer last van overbodige administratie en werkbonnen. Met Fixi 

ondersteun je het meldingen proces van melding tot en met afhandeling met als 

resultaat een fijne en veilige leefomgeving met tevreden inwoners.  

Zelf proberen? Download de Fixi app, ga naar www.fixi.nl 

 

Koersdocument omgevingsvisie gemeente Duiven 

De Omgevingswet komt eraan. In 2022 vervangt 

deze wet alle bestaande wet- en regelgeving voor 

de fysieke leefomgeving. Voor wonen, wegen, 

natuur, milieu en water alleen al zijn er tientallen 

wetten en honderden regelingen met allemaal hun 

eigen werkwijzen en eisen. Door de bundeling 

van allerlei wetten en regels, zijn er minder regels 

nodig en worden ze duidelijker, begrijpelijker en 

toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte 

aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en 

initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen.  

  

De Omgevingswet vraagt gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De 

afgelopen 2 jaar is de Gemeente Duiven daar samen met bestuurders, 

ambtenaren en maatschappelijke 

partners mee bezig geweest. Er ligt nu 

een koersdocument als eerste stap van 3 

om tot een definitieve omgevingsvisie 

te komen waarin allerlei thema’s uit 

onze leefomgeving samenkomen. Het 

geeft in feite antwoord op de vraag: wat 

voor gemeente willen we zijn? Het 

beschrijft de gewenste toekomst (op 

hoofdlijnen) voor onze leefomgeving 

tot 2040. Diverse organisaties en 

instanties, en ook Hengelsportvereniging De Graskaper, zijn gevraagd te 

reageren op de omgevingsvisie,  

 

https://www.fixi.nl/
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Wat ons in eerste instantie opviel is dat de omgevingsvisie echt een 

visiedocument is en nog weinig concrete uitvoeringsplannen kent. Ook aandacht 

voor de hengelsport moet nog een plekje krijgen, en daar zijn genoeg 

aanknopingspunten voor. Zo is een van de beschreven doelen een gezonde en 

sociale leefomgeving. Hierin kan onze hengelsportvereniging natuurlijk 

bijdragen. De hengelsportvereniging vraagt de gemeente rekening te houden 

met de belangen van de hengelsport ten aanzien van de inrichting van het 

buitengebied en stedelijk water. Op haar beurt kan de hengelsportvereniging 

bijdragen sociale cohesie, sociale interactie en bijvoorbeeld buitenactiviteiten 

voor de senioren (denk aan Samen Vissen). Dit geldt voor zowel senioren als 

jongeren en kinderen. Kinderen actief naar buiten krijgen en waardering voor 

natuur en water bijbrengen is ook iets dat de gemeente vanuit gezondheid 

aspecten belangrijk vind. Hierbij kan gedacht worden aan Vislessen op 

basisscholen. Alle suggesties, vragen en opmerkingen worden door de 

Gemeente Duiven meegenomen en in een reactienota gezet. In de reactienota 

leest u dan terug wat we met alle reacties doen en ook waarom. We verwachten 

dat de reactienota eind 2020 klaar zal zijn. Dit zal leiden tot een aangepast 

document: ontwerp omgevingsvisie Duiven. Wat formeel de officiële inspraak 

procedure in zal gaan. De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad wordt 

in het 2de kwartaal 2021 verwacht. Informatie hierover wordt te zijner tijd 

gepubliceerd op de website van de Gemeente Duiven.  

 

Controles aan de waterkant – gedragsregels  

Het controleursteam van Hengelsportvereniging 

De Graskarper voert regelmatig controles uit 

langs de waterkant op het bezit van de VISpas en 

vergunning en op de juiste naleving van de 

regels. Ook door de Nationale Politie en 

Bijzondere Opsporing Ambtenaren worden in 

goed overleg met het controleursteam actief 

controles langs de waterkant uitgevoerd. In het 

verleden kwamen vissers die niet over de juiste 

papieren beschikten en/of zich niet aan de regels 

hielden er nog met een waarschuwing vanaf. 

Sinds 1 januari 2018 worden striktere controles langs de waterkant uitgevoerd 

en worden daadwerkelijk boetes uitgedeeld bij een overtreding. Dus zorg ervoor 

dat u over de juiste vergunning beschikt en zich aan de regels houdt.  

Ook wordt nauwlettend gecontroleerd op wildkamperen in de Loowaard en het 

achterlaten van zwerfvuil. Dit is een doorn in het oog van de Stichting Free, 
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Gemeente Duiven en Hengelsportvereniging De Graskarper. Wij verzorgen 

actief toezicht op vissers bij de Loowaard. Wij bellen dan de bij ons bekende 

BOA en/of de politie om te handhaven. Zo zijn onlangs nog mensen die aan het 

vissen waren en aan het kamperen bij de Rijn weggestuurd en bekeurd.  

 

Sinds de start van de natuurontwikkeling (in 1998) is het publiek welkom in de 

Loowaard. De eigenaren van het gebied stemmen in met de openstelling van het 

gebied onder de voorwaarde dat de recreatie extensief blijft. Dit betekent dat 

parkeerplaatsen voor 10-tallen auto’s, vuilnisbakken op het strand, wc’s etc. 

uitgesloten zijn.  

Houdt het netjes, dan kunnen we nog lang blijven genieten van de Loowaard! 

 

Ook een 

vriendelijk 

verzoek aan 

de leden om 

geen rommel 

aan de 

waterkant 

achter te laten. 

Het is een 

kleine moeite 

om na een 

vissessie bij 

het vertrek 

even achterom te kijken of er niks is blijven liggen. Zo houden we de natuur 

schoon met elkaar en kunnen we er samen nog lang van genieten. En ja wij 

weten dat het vaak ook buitenlandse vissers zijn die het niet zo nauw nemen met 

de regels en overal lak aan hebben (met name bij de Loowaard). Daarom voeren 

we als vereniging ook controles uit, echter spreek elkaar ook aan op het 

meenemen van de rommel en laten we samen voorkomen dat hengelsport in een 

negatief daglicht komt te staan.  

 

Ook bereiken ons soms negatieve berichten of klachten van leden of andere 

personen over de controleurs nadat zij door onze controleurs zijn aangesproken.  

Een controleur van Hengelsportverenging De Graskarper moet ten alle tijden 

controleren of vissers lid zijn van HSV de Graskarper en mag mensen 

aanspreken op hun gedrag aan de waterkant. Dit doen zij in het belang van de 

vereniging en de hengelsport in zijn algemeenheid. Natuurlijk gaat het ook hier 
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om uitzonderingen en verloopt een gesprek met de controleur in de meeste 

gevallen wel positief; heb respect voor elkaar.  

 

Incident  

Op social media zijn in het voorjaar filmpjes verschenen van misdragingen van 

een aantal lieden aan de waterkant waarbij gevangen vis -op zijn zachts gezegd- 

niet goed behandeld is bij het terugzetten. Dit voorval betreuren wij als bestuur 

ten zeerste. Het bestuur heeft op 6 en 13 juli 2020 een vergadering gehad waarin 

de incidenten en misdragingen van deze leden aan de waterkant zijn besproken. 

Door Sportvisserij Nederland en Hengelsportvereniging De Graskarper zijn 

passende maatregelen genomen en betreffende leden zijn hiervan op de hoogte 

gesteld. 

 

Afstand houden tot de haven van de Loowaard 

De Loowaard is een van de meest geliefde wateren in de de omgeving Duiven. 

Groessen, Loo. Er kunnen fantastische wedstrijden worden gevist en er kan 

super op roofvis worden gevist zoals snoekbaars, meerval, baars en snoek. Het 

is echter verboden om in de buurt van de Haven te vissen. Er dient minimaal 20 

meter afstand van de haven te worden gehouden en er mag ook niet richting de 

haven worden geworpen. Dit om schade aan boten of zeil te voorkomen. Vooral 

vissers in belly boots en vissersboten dienen dit in acht te nemen. Hierop zal 

streng worden gecontroleerd. Bij overtreding riskeert u inname van de 

vergunning. De havenmeesters zal vanaf 2021 ook voor HSV de Graskarper 

controleren. Verder hebben wij controleurs op het water (Willy Jansen) en 

controleurs aan de oever. 
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Bijzondere vangst: 

grootkopkarper (127 cm) 

Danny Racké veerde op uit zijn 

boot toen hij deze maand na een 

dag trollen op snoek vanuit het 

niets een ferme aanbeet kreeg op 

een diepte van zo’n 3,5 meter. 

Direct trok zijn hengel krom en 

gierde de slip het uit. Dat dit 

geen snoek betrof, vermoedde hij 

al toen de vis in sneltreinvaart de 

boot voorbij spurtte.  

Met drie man aan boord was de 

chaos compleet, maar gelukkig 

waren de uitstaande hengels snel 

binnengehaald en kon Danny in alle rust drillen. Na een tweede goede run wist 

hij het zeker: dit is geen snoek. Hij en zijn vismaten dachten aan meerval of een 

vlas gehaakte karper. De vis ging alle kanten op en was niet te houden. Nadat 

Danny de slip flink strak had gezet (met zijn duim op de spoel kon hij de runs 

niet stoppen), kwam de boot in beweging en nam de vis het drietal op 

sleeptouw. Zo’n sterke vis had Danny nog nooit meegemaakt. Met moeite hield 

hij zijn zenuwen in bedwang. 

Na verloop van tijd kwam de vis bij de boot, waar hij een laatste sprint trok 

buiten het zicht van Danny en zijn maten. Eenmaal boven was de verbazing 

compleet: wat was dit voor vis?! Met behulp van de vissengids ontdekte het 

drietal later dat het een grootkopkarper betrof, een vis die van oorsprong in 

China voorkomt, maar in het verleden wel eens is uitgezet in Nederland. Met 

behulp van het landingsnet – dat gelukkig nét groot genoeg bleek – tilden ze de 

vis op een zacht tapijt in de boot. Staand poseren voor de foto was geen optie, 

want daarvoor was het dier simpelweg te zwaar. Na meting bleek hij maar liefst 

127 cm lang bij een gewicht ruim boven de 30 kilo – een ware gigant. 
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Nieuw BNRZ-record 

baars: 56 cm! 

Hoe uitzonderlijk goed 

de baars de laatste jaren 

gedijt in Nederland, weet 

de gepassioneerde Duitse 

baarsvisser Thomas 

Gronenwald als geen 

ander. Niet voor niets 

vist hij dolgraag in ons 

land. Met de vangst van 

een exemplaar van maar 

liefst 56 cm schreef hij 

onlangs het nieuwe 

BNRZ-record baars op 

zijn naam. 

Thomas ving de vis op 

een taaie dag waarop de 

baars nauwelijks wilde 

bijten – naar zijn idee als 

gevolg van de hoge 

waterstand. Toen hij vlak 

voor zonsondergang met 

zijn bellyboat nog één 

laatste drift maakte, 

kreeg hij alsnog een 

stevige aanbeet en volgde een pittige dril. Even dacht Thomas zelfs dat hij een 

snoek had gehaakt. Zijn mond viel open toen de vis in zijn net lag. “Ik heb ook 

al baarzen van 54 en 55 cm gevangen, maar zag direct dat deze wel eens nóg 

groter kon zijn”, blikt hij terug.  

 

Om unieke vissen zoals deze recordbaars in Nederland te koesteren, pleit 

Thomas voor catch & release en voor het ontzien van de baars tijdens de 

paaitijd, met als ‘piekmaand’ maart. In Nederland krijgt hij daarvoor volop 

steun, voelt hij zich welkom als sportvisser en kan hij op veel plekken terecht 

met zijn bellyboat. In zijn thuisland is dat allemaal een stuk lastiger – 

bellyboaten is in Duitsland vrijwel overal verboden, net als het terugzetten van 

vis. “Nederland voelt voor mij inmiddels als een tweede thuis”, legt hij uit. “Ik 

heb hier in de loop der jaren via het vissen geweldige vriendschappen 
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opgebouwd. Dat doet me eerlijk gezegd nog veel meer dan dit record, al stemt 

het me natuurlijk trots.” De prangende vraag tot slot: kunnen ze nóg groter? 

Thomas denkt van wel. “Uit alles blijkt de laatste jaren dat Nederland hét 

eldorado is voor grote baars. De vissen worden langer dan ooit. Of ik zelf ooit 

een nóg groter exemplaar vang, weet ik niet – daarvoor is ook een flinke dosis 

geluk nodig. Maar dat iemand er nog eens overheen gaat, zou mij niet 

verbazen.” 

 

Wist je dat: rode en witte spieren 

Vis moet zwemmen - om voedsel te 

vinden, te vluchten voor predatoren, te 

migreren, bij het paringsritueel en als 

onderdeel van sociaal gedrag. Het 

zwemgedrag varieert van continu snel 

zwemmen tot onbeweeglijk in een 

hinderlaag op de bodem liggen. De 

spieren zijn navenant ontwikkeld en 

gekleurd. Het grootste gedeelte van 

een vissenlichaam bestaat uit twee 

grote 'rompspieren' die aan beide 

zijden van het lichaam liggen. Via de 

huid en de wervelkolom drijven ze de 

staartvin aan, zodat de vis zich 

zwemmend voort kan bewegen. Dat 

visvlees een bleke keur heeft, komt 

doordat er minder bloed doorheen 

loopt dan bij zoogdieren. Toch kun je 

ook bij vissen witte en rode spieren 

onderscheiden.  

 

De lichaamsspieren zijn vaak voor het grootste gedeelte opgebouwd uit wit 

spierweefsel (90%). Aan de buitenkant van de lichaamsspier zit vlak onder de 

huid echter rood spierweefsel (10%). Hoe meer rood spierweefsel een vis heeft, 

des te hoger is de snelheid waarmee hij vrijwel onbeperkt kan blijven 

zwemmen. Voorbeelden van vissen met veel rode spieren (‘stayers’) zijn onder 

meer tonijn, zalm, makreel en haring.  

 

In bepaalde omstandigheden spreken vissen ook de witte spieren aan. Witte 

spiervezels zijn in staat om gedurende een korte tijd een groot vermogen te 
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leveren doordat de spieren snel en bijzonder krachtig samentrekken. Deze 

energie wordt opgewekt door in het spierweefsel opgeslagen glycogeen om te 

zetten in melkzuur. De voorraad glycogeen is echter beperkt, waardoor vissen 

maar twee tot drie minuten op topsnelheid kunnen zwemmen. Daarna zijn ze 

gedwongen om weer over te schakelen op de rode spieren – er kan pas weer op 

volle kracht  worden gezwommen als de hoeveelheid glycogeen op peil is 

gebracht. De witte spiervezels worden daarom bijna alleen gebruikt als snelle 

actie geboden is, zoals bij het op de vlucht slaan, het vangen van een prooi en 

agressief gedrag. 

 

Wist je dat - paaiknobbels 

In het voorjaar breekt voor de meeste vissoorten de paaitijd weer aan. Dat is in 

veel gevallen ook duidelijk te zien. Verschillende soorten vissen hebben in 

aanloop naar het voortplantingsritueel witte knobbeltjes op de kop, flanken en 

vinnen. De 

merkwaardige 

witte knobbeltjes 

doen wellicht 

denken aan een 

schimmelziekte 

of een andere 

infectie, maar 

zijn zeker geen 

ziekteverschijnselen. Dit zijn paaiknobbels. Deze komen bij een grote 

verscheidenheid aan vissoorten van verschillende families voor.  

 

Zo vertonen bijvoorbeeld de brasem, spiering, elrits, kleine modderkruiper en 

het bermpje paaiuitslag. Met name onder karperachtigen vormen veel vissoorten 

paaiknobbels in opmaat naar het voorjaar. In de (late) winter maakt het lichaam 

van de vis een extra hoeveelheid hormonen aan. Door de inwerking hiervan, 

nemen op sommige plaatsen de huidcellen sterk in omvang toe. Deze cellen 

produceren in versnelde mate keratine (hoornstof).Dit heeft tot gevolg dat de 

aan de oppervlakte gelegen cellen afsterven, waarna deze volledig verhoornen. 

Dit zie je uiteindelijk terug in de vorm van talrijke heuveltjes van levende 

cellen, die zijn afgedekt met een kapje van hoorn (paaiknobbels). 
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De mate waarin en op welke plaatsen een vis paaiuitslag heeft, varieert van 

soort tot soort. Doorgaans hebben mannetjes meer paaiknobbels dan vrouwtjes 

en oudere vissen meer ‘pukkels’ dan jonge exemplaren. Ook de verspreiding 

van de paaiknobbels over het lichaam van een vis varieert. Met name op de kop 

is de paaiuitslag meestal duidelijk zichtbaar. Maar ook de flanken en de vinnen 

van vissen zijn vaak ‘versierd’ met de kenmerkende witte knobbeltjes. Zoals 

alles in de natuur, hebben ook de paaiknobbels een functie. De slijmhuid van 

veel vissen is glad, wat een goed contact tussen mannetjes en vrouwtjes tijdens 

het paaien verhindert. Dat is niet handig, want alleen als ei- en zaadcellen dicht 

bij elkaar worden afgezet is de kans op bevruchting optimaal. 

Paaiknobbels maken van de gladde vissenhuid een ruw oppervlak, waardoor de 

vissen niet van elkaar wegglijden tijdens het paaien. Bij vissen die van nature al 

een ruw en stroef schubbenkleed hebben, zoals de baars, ontbreken 

paaiknobbels dan ook. 

 

Verantwoord sportvissen 

De Gedragscode welzijn vis – die verantwoord sportvissen promoot – is 

opgenomen in de VISplanner. De 

belangrijkste ‘gedragsregels’ voor de 

hengelsport heb je nu dus altijd paraat, 

ook aan de waterkant. De 

maatschappelijke aandacht voor 

dierenwelzijn is de laatste jaren sterk 

gegroeid. De groeiende overtuiging is 

dat dieren een intrinsieke waarde 

hebben en pas op de tweede plaats van 

nut kúnnen zijn voor de mens. Deze 

visie op natuur is ook van invloed op de 

sportvisserij. Als actieve 

natuurdeelnemers dragen sportvissers 

daarom extra verantwoordelijkheid 

voor een zorgvuldige omgang met vis. 

 

Die verantwoordelijkheid néémt de 

hengelsport ook. Zo wordt op diverse 

manieren op het juiste gedrag van de 

individuele sportvisser  
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gestuurd, met zorg voor vissenwelzijn als doel. Sportvisserij Nederland 

verspreidt onder meer de brochure Verstandig Sportvissen en organiseert 

vislessen op basisscholen waarin kinderen verantwoord leren vissen. Ook de 

sportvisser – zowel in wedstrijdverband als recreatief – wordt met de richtlijnen 

in de Gedragscode welzijn vis geïnstrueerd om te allen tijden respectvol en met 

gezond verstand met natuur – en met vissen in 

het bijzonder – om te gaan. 

 

 

Praktische gedragsregels 

De tien richtlijnen uit de gedragscode zijn nu 

ook opgenomen in de VISplanner app. Neem 

deze praktische gedragsregels goed door, zodat 

je met zorg en respect voor de vis je passie 

uitoefent. Dit is niet alleen volstrekt logisch, 

maar ook van belang voor het maatschappelijk 

draagvlak voor de sportvisserij. Tegenover de 

ruim 1,1 miljoen Nederlanders die vissen staan 

immers 16 miljoen landgenoten die niet vissen. 

Zorg dus dat je aan de waterkant een waardig 

ambassadeur van de hengelsport bent! 

 

Online spoedcursus sportvissen: 'Vissen doe je zo!' 

Om nieuwe sportvissers - jeugd, maar ook mensen die na jaren de hobby weer 

oppakken - goed op weg te helpen, 

heeft Sportvisserij Nederland de reeks 

'Vissen doe je zo!' ontwikkeld. In deze 

'spoedcursus' sportvissen worden je in 

tekst, beeld, tekeningen én duidelijke 

video's de belangrijkste vistips, uitleg over materiaal, knopen, montages en 

stekkeuze bijgebracht. Via www.vissendoejezo.nl is deze module gratis online 

toegankelijk. 

Door de coronacrisis ontdekken en herontdekken extra veel mensen - jong en 

oud - de laatste weken dat sportvissen een heerlijke, spannende én ontspannende 

buitenactiviteit is. Ben jij zo iemand die wel wat extra uitleg en hulp kan 

gebruiken, dan is een bezoekje aan Vissen doe je zo! een aanrader. En heb jij 

zelf kinderen of ken jij kids of volwassenen die juist nu beginnen met vissen of 

de hobby sinds kort opnieuw hebben opgepakt? Schroom dan niet om die op 

deze handige online spoedcursus Vissen doe je zo! te wijzen.  

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visplanner/visplanner-app.html
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De hele reeks brochures en de bijbehorende website zijn laagdrempelig 

gehouden om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. Het concept is 

dat iedereen die wil beginnen met vissen, of zijn hobby weer op wil pakken, 

direct aan de slag kan. Simpele vragen als ‘hoe zet ik nu eigenlijk een haakje 

aan de lijn?’ en ‘wat is de beste manier om een boilie op de hair te zetten?’ 

worden helder beantwoord. In de zeven verschillende edities - vissen met de 

vaste stok, feedervissen, karpervissen met de pen of zelfhaaksystemen, 

roofvissen met kunstaas (let op: vanwege de gesloten tijd mag roofvissen in het 

Nederlandse binnenwater pas vanaf zaterdag 30 mei weer), zeevissen en 

vliegvissen - worden alle basisprincipes uitgelegd.  

 

 

 

Als je voor het eerst gaat 

vissen, kun je het best 

beginnen met de vaste 

hengel. Dit is een hengel 

zonder molen, zodat je 

nog niet meteen hoeft te 

leren hoe je daarmee 

moet werpen. Met een 

vaste hengel kun je al 

heel veel soorten vissen 

vangen. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

blankvoorn, ruisvoorn, 

brasem, kolblei, baars, 

pos en zeelt. Als je goed 

hebt leren vissen met een 

vaste hengel, weet je hoe 

je een tuigje maakt, een 

haak aanzet en hoe je een 

vis moet landen en 

onthaken. Als je dit allemaal kunt, is het misschien leuk om ook andere 

manieren van vissen te proberen. 

 

Er zijn dus heel veel manieren waarop je in Nederland kunt vissen. Voor al deze 

manieren van vissen kun je via de online module Vissen doe je zo! informatie 
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vinden. Kijk er maar eens rond en je vindt zelfs als je al een meer ervaren 

sportvisser bent handige tips en trucs om nóg beter te vissen! En dan zijn er 

verspreid over Nederland natuurlijk nog honderden hengelsportwinkeliers. Daar 

kun je terecht voor je visbenodigdheden. Bovendien zal de hengelsportwinkelier 

je graag op weg helpen met uitleg en advies. Bij veel hengelsportspeciaalzaken 

kun je ook de Vissen doe je Zo!-brochures meenemen. 

 

VISpas kwijt? 

Via MijnSportvisserij profiteer je als VISpashouder online van een nog betere 

en snellere service. Zo kun je hier bijvoorbeeld direct duplicaten bestellen. 

Niets is zo vervelend als 

je geplande visdag in het 

water te zien vallen omdat 

je VISpas nergens te 

vinden is. Via 

www.mijnsportvisserij.nl 

is er nu een oplossing 

voor dit euvel.  Hier kun 

je na verlies van je VISpas 

namelijk direct een 

duplicaat aanvragen en 

betalen. Vervolgens staat er een tijdelijk bewijs ter download beschikbaar, 

waardoor je direct weer naar de waterkant kunt. Je ontvangt binnen zeven 

werkdagen de definitieve VISpas, indien van toepassing met de extra 

toestemmingen, thuisgestuurd. 

 

Eerste cijfers VISsenscanner bekend 

Sinds de lancering op Nationale Hengeldag (30 mei 2020) is de VISsenscanner 

– een nieuwe functie in de gratis VISsengids app – enorm veel gebruikt door 

sportvissers. Na één maand stond het aantal ‘gescande’ vissen al op meer dan 

70.000, inmiddels zijn al meer dan 100.000 sportvissers geholpen. Bovendien 

wijzen de eerste testresultaten uit dat bij het scannen van een goede foto de 

uitkomst in minimaal 95% van de gevallen klopt. 

 

Dat de VISsenscanner goed werkt, blijkt wel uit het feit dat ruim 73% van de 

gescande vissen een ‘herkenningsscore’ gaf van meer dan 90% zekerheid. Bij 

het herkenningspercentage ‘80% of hoger’ is dat zelfs 79,4%. Slechts 0,14% 

van de gescande vissen had een score van slechts 0-20%. Dit is veelal te 

verklaren door het scannen van slechte foto’s of het invoeren van zeevissoorten. 
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Nu herkent de VISsenscanner alleen nog de 74 Nederlandse zoetwatervissen, in 

een later stadium volgen ook de Nederlandse zeevissen. Van alle gescande 

vissen met een herkenningsscore van 90% of hoger is de brasem met 12,4% 

(6.140 vangsten) het best vertegenwoordigd. Nummer twee is de (schub) karper 

(10,4%), daarna komen de snoek (6,5%) en de blankvoorn (6,5%). De rietvoorn, 

spiegelkarper, kolblei, zeelt, baars en giebel maken de top-10 compleet. 

 

Gratis downloaden 

Sportvisserij Nederland heeft de VISsenscanner-functie samen met Naturalis 

Biodiversity Center, Waarneming.nl en Cosmonio Imaging BV ontwikkeld. 

Hierin is kennis over vissoorten gecombineerd met expertise en ervaring op het 

gebied van biodiversiteit en kunstmatige intelligentie om een zelflerend 

algoritme te ontwikkelen. Het resultaat is een unieke 

tool voor automatische visherkenning die qua kwaliteit 

en omvang nergens anders ter wereld zijn gelijke kent. 

De VISsenscanner is geïntegreerd in de VISsengids 

app en wordt gebruikt om beter zicht te krijgen op de 

biodiversiteit onder water. De gratis VISsengids app is 

beschikbaar via Google Play en de App Store 

 

De MeeVIStoestemming 

portvissers met een VISpas kunnen drie keer per jaar 

de MeeVIStoestemming gebruiken door iemand zónder 

VISpas gratis mee uit vissen te nemen - een uitgelezen 

kans om hem of haar in het vissen te introduceren en 

enthousiast te maken over onze hobby. Maar wat zijn 

de ‘spelregels’ rond de MeeVIStoestemming precies? 
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Drie verschillende 

personen 

Meerdere keren per 

jaar je niet-vissende 

maatje meenemen? 

Helaas – je zult een 

dag moeten kiezen, 

want hij of zij mag 

maar één keer per 

jaar met jou als 

VISpashouder mee. 

Wil de persoon in 

kwestie dat jaar nóg 

een keer met jou of 

zelfstandig op pad, dan is het zaak dat hij of zij zelf een VISpas aanschaft. Wel 

kan hij of zij natuurlijk nog een keer met een andere VISpashouder mee.  

 

De MeeVIStoestemming is uitsluitend te gebruiken door VISpashouders en 

alleen ‘inzetbaar’ op landelijk ingebracht VISpaswater.  Verenigingswater dat 

niet in de VISpas staat en dus alleen voor leden van die vereniging toegankelijk 

is, valt niet onder de  MeeVIStoestemming. Ook niet als jij lid van die 

vereniging bent. De MeeVIStoestemming is te bestellen op 

www.mijnsportvisserij.nl, waar je een formulier invult met gegevens van 

degene die meevist. Tip: regel dit pas als je zeker weet dat de dag kan doorgaan. 

Zodra de aanvraag is verwerkt, heb je één van je drie jaarlijkse toestemmingen 

gebruikt. 
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Flinke groei jeugdvissers 

Vissen wordt steeds populairder onder 

jongeren. Waar het aantal JeugdVISpashouders 

– kinderen tot 14 jaar – in 2019 op 29.700 

uitkwam, stond de teller eind september dit 

jaar al op meer dan 40.000 JeugdVISpassen. 

Deze groei van ruim 30% komt nadat het 

aantal jeugdige sportvissers in Nederland 

jarenlang min of meer gelijk bleef of zelfs licht 

daalde. Ook voor wat betreft de VISpassen van 

leden in de categorie 14 tot 18 jaar ziet 

Sportvisserij Nederland dit jaar een forse 

toename. Deze stijging komt voor een 

belangrijk deel op het conto van de vislessen 

en andere jeugdevenementen die 

hengelportverenigingen organiseren. Maar ook 

de samenwerking die Sportvisserij Nederland 

heeft gezocht met een aantal ‘influencers' met 

veel bereik op YouTube, werpt zijn vruchten 

af. 

 

Nadat Sportvisserij Nederland vorig jaar een succesvol experiment heeft gedaan 

met de bekende YouTuber Enzo Knol (2,5 miljoen abonnees op YouTube), zijn 

we hier in 2020 verder mee gegaan. Sportvisserij Nederland-medewerker en 

VIS TV-presentator Daniël Weyers trok de afgelopen maanden naar de 

waterkant met de drie bekende influencers Don de Jong, Ties Granzier en Harm 

de Vries. Dit leverde vijf leuke ‘visvlogs’ op, die een gezamenlijk bereik hadden 

van ruim 1,5 miljoen ‘views’ op YouTube. Ondertussen ging ook Enzo Knol 

vrolijk door met vissen in zijn dagelijkse vlogs, want bij hem heeft het visvirus 

vorig jaar bijzonder goed toegeslagen. Zo gingen Enzo Knol en Daniël Weyers 

op de laatste zaterdag van mei (de opening van het roofvisseizoen) op pad voor 

een roofvisvlog die maar liefst 800.000 keer werd bekeken. Hoewel het 

sportvissen dit jaar – en mede door de coronacrisis – sowieso een enorme vlucht 

heeft genomen met zo’n 100.000 nieuwe VISpashouders, moge duidelijk zijn 

dat ook deze veel bekeken visvlogs eraan hebben bijgedragen dat veel mensen – 

jong en oud – dit jaar hebben (her)ontdekt hoe leuk en spannend sportvissen is. 
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Column Jochem Myjer: 'Het visvirus' 

Yoga, mindfullness en mediteren. Het zijn in deze tijd dé manieren om even aan 

de hectiek van alledag te ontsnappen. Kijk maar eens hoeveel fietsers ’s 

ochtends een opgerold yoga-matje op hun rug hebben hangen. 

Hetzelfde geldt voor golfen. Even met een golfclub, -bal, plus aardappel in de 

keel door de natuur heen lopen om lekker tegen een balletje aan te meppen. 

Puzzelen is ook een hele mooie tijdsbesteding. Vooral puzzels met duizend 

stukjes waar je drie weken zoet mee bent. 

 

Het probleem van al deze 

vrijetijdsbestedingen – die 

mensen in deze onzekere 

coronatijd een bepaalde houvast 

en rust in het hoofd moeten 

bieden – is alleen dat velen het 

niet volhouden. De yoga-matjes 

verstoffen. De golftas verdwijnt 

naar zolder omdat het een veel te 

frustrerende en moeilijke sport 

is. De halve puzzel wordt weer 

terug in de bak gesmeten omdat 

je toch één stukje kwijt bent. 

 

Toch is er een grote groep 

rustzoekers die hun nieuwe 

hobby wél fluitend volhoudt: de 

zogenaamde coronavissers. Zij zijn juist in dit rare jaar (weer) gaan vissen. Deze 

mensen hadden echter geen rekening gehouden met het ‘visvirus’. Een uiterst 

besmettelijk virus dat zich bij de eerste aanbeet in je lijf nestelt. Het virus dat bij 

vermenigvuldiging een andere ernstige kwaal veroorzaakt: visdrang. Dat is de 

kwaal die ervoor zorgt dat je na een week niet-vissen humeurig en onrustig 

wordt. De kwaal die maakt dat je naar elke sloot kijkt om in te schatten of het 

een mooie stek is. De kwaal die de reden is dat jij op dit moment thuis een blad 

over sportvissen leest. De kwaal die ervoor zorgt dat je zelfs de moeite neemt 

om een column over vissen te lezen, zonder dat er een foto van iemand met een 

mooie vis op staat. 

 

Leve het visvirus. Gefeliciteerd met deze besmetting! 
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Meldpunt visstroperij 

Ben jij getuige van visstroperij? Maak dan 

direct melding via www.meldvisstroperij.nl. 

Dit centrale meldpunt voor heel Nederland 

is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen 

om visstroperij – zowel met de hengel als 

beroepsvistuigen – effectiever te kunnen 

bestrijden. Onder visstroperij wordt 

verstaan: ‘illegale visserij met het 

meenemen van vis als doel.’ Hier maak je 

op www.meldvisstroperij.nl melding van 

door een klik op de kaart en het invullen 

van het standaardformulier. 

 

Met direct de juiste informatie (inclusief 

details zoals de exacte locatie, tijdstip en 

kenteken- of registratiegegevens van voer- 

of vaartuig) voorhanden, kan er snel en 

doeltreffend actie worden ondernomen door de hengelsportfederatie in die regio. 

De federatie zal de melding zelf oppakken met de inzet van BOA’s en/of 

sportvisserij-controleurs, of de melding doorzetten naar een andere 

opsporingsinstantie zoals de politie, NVWA of de terrein beherende instantie. 

Houd er verder rekening mee dat hengelsportfederaties geen noodhulpdiensten 

zijn. Bij urgente situaties kun je beter de NVWA (0900-0388) of de politie 

bellen (0900-8844). Bij levensbedreigende situaties bel je het alarmnummer 112  
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LEDENVERGADERING 2021 
De volgende ledenvergadering is gepland op maandag 7 juni 2021, om 20.00 

uur in het Clubgebouw aan de Westsingel op het Horsterpark te Duiven 
(recht tegenover voetbalvereniging DVV). Uiteraard mits de Corona regels dit 

toelaten en het verantwoord is, Wij hopen u hierbij te mogen verwelkomen. 

Noteer de datum alvast in uw agenda! 

 

 

 
 

ADRESSEN BESTUUR EN COMMISSIES 
 

BESTUUR 

 

Voorzitter: 

Emiel Bos, Landfortallee 16, 6921 JS Duiven, tel: 0316-280692 

 

Secretaris: 

Henry Raben, Kieftskampallee 14, 6921 JX, Duiven, tel: 0316-264536 

 

Penningmeester: 

Richard Segers, Blokfluitstraat 15, 6922 KT Duiven, tel: 0316-262785  

 

Commissarissen: 

Jaap Dekker, tel 0316-265441 

Rob Miechels, tel: 06-30 589 809 

 

 

 

COMMISSIES 
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Wedstrijdcommissie 

Rob Miechels, tel 06-305 89 809 

Ton van de Ven, tel 06- 212 31 293 

Met ondersteuning van Henry Raben  

 

Verder zorgt Hans van de Ven voor ondersteuning bij de bar. Henk Lubbers is 

meester uitzetter en verzorgd als vanouds het nauwkeurig uitzetten van de 

nummers. 

Voor het wegen van de vis wordt een beroep gedaan op de deelnemende 

wedstrijdvissers.  

 

Inschrijven voor de viswedstrijden kan bij Rob Miechels via e-mail: 

r.miechels2@chello.nl  of telefoon: tel 06-30 58 98 09 

 

Wedstrijdcommissie Senioren 60+ 

Jaap Dekker, tel: 0316-265441 

Kees Joosten, James Grieve 1, 6922 AZ, Duiven, tel: 0316-268794 

Peter van Uuden: mobiel: 06-53147858  

 

Jeugdcommissie 

Frenk heeft om moverende redenen moeten stoppen met de Jeugdcommissie. Wij 

zijn daarom op zoek naar commissie leden die dit willen oppakken en voor de 

jeurd activeiten willen organiseren. U zult volledige ondersteuning van het bestuur 

hiervoor ontvangen. 

 

Commissie Clubgebouw 

Richard Segers. Samen met de leden van de Senioren 60+ 

Met ondersteuning van het bestuur en de commissarissen. 

 

Commissie Waterbeheer 

Kenny Willems, Burg. V. Dorth Medlerstraat Duiven,  tel: 06-15015706 

Met ondersteuning van Frenk de Gruiter (Jeugdcommissie), tel 06-13428950 

e-mail: Waterbeheer.graskarper@gmail.com 

 

 

  

mailto:r.miechels2@chello.nl
mailto:Waterbeheer.graskarper@gmail.com
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OVERIGE BELANGRIJKE GEGEVENS 
Bankrekeningnummer 

Postbank nummer: 710522 

 

Rabobank Arnhem en Omstreken  

IBAN nummer NL89 RABO 0315 4676 73 

t.n.v.  H.S.V. de Graskarper 

 

Internetsite 

www.graskarper.nl 

E-mail: carpphoto@hotmail.com 

 

Kamer van koophandel 

Kamer van koophandel nummer: 40123209 

 

Adres Clubhuis 

Westsingel 41, 6921 RX Duiven 

 

ACTIVITEITEN HSV DE GRASKARPER 
Hengelsportvereniging De Graskarper bestaat sinds 8 mei 1985. De doelstelling 

van onze vereniging is het faciliteren en bevorderen van hengelsport als 

sportieve recreatie voor de hengelsportliefhebbers in Duiven, Groessen en Loo. 

HSV de Graskarper voert namens de Gemeente Duiven het water- en 

visstandbeheer over alle waterpartijen in Duiven. Als vereniging zijn wij 

gerechtigd vergunningen uit te geven aan onze leden voor het beoefenen van 

hengelsport in onze wateren. HSV de Graskarper is aangesloten bij Federatie 

Midden Nederland en Sportvisserij Nederland. De activiteiten van onze 

vereniging worden uitgevoerd binnen een zestal commissies: 

 

 Jeugdcommissie: 

Deze commissie verzorgt onder andere voorlichting en opleidingen in de vorm 

van een jaarlijks terugkerende succesvolle cursus aan 

jeugdleden van 8 tot 15 jaar en organiseert jaarlijks 

jeugdwedstrijden. De jeugdbegeleiders moeten hiertoe 

een opleiding volgen bij de Organisatie ter 

Verbetering van de Binnenvisserij tot Viscoach. 

Elke jeugdbegeleider heeft een VOG nodig.  

 

http://www.graskarper.nl/
mailto:carpphoto@hotmail.com
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 Waterbeheercommissie: 

De activiteiten van de commissie waterbeheer omvatten het beheer van de 

waterkwaliteit, de beplanting en het visstandbeheer. Daarnaast ziet de commissie 

toe op het schoonhouden van de oevers van de wateren. In samenwerking met de 

Gemeente Duiven wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling en inrichting van 

nieuwe waterpartijen; de commissie geeft hierbij advies over visuitzet en 

beplanting. Hierbij worden belangen voor de hengelsport alsmede belangen voor 

opvang en afvoer van water in samenspel behartigd. Ook de leden van de 

waterbeheercommissie volgen actief opleidingen op het vlak van visstand- en 

waterbeheer. E-mail: Waterbeheer.graskarper@gmail.com 

  

 Wedstrijdcommissie:  

De wedstrijdcommissie organiseert voor sportvissers wedstrijden in de lokale 

wateren. De viswedstrijden zijn zoveel als mogelijk afgestemd op de wensen 

van de wedstrijdvissers. E-mail: r.miechels2@chello.nl 

 

 Wedstrijdcommissie 60+ senioren 

De 60+ senioren commissie organiseert voor de (semi-) gepensioneerde 

sportvissers wedstrijden in de lokale wateren. We kiezen hierbij wateren die 

gemakkelijk toegankelijk zijn. Naast de spanning van het wedstrijdvissen staat 

vooral de gezelligheid en plezier voorop.  

 

 Commissie clubgebouw: 

De commissie clubgebouw is gericht op het beheer en de verdere ontwikkeling 

van het clubgebouw. nOnder het beheer van het clubhuis valt ook de coördinatie 

van het beheer van de kantine en de bar. De verdere ontwikkeling van het 

clubhuis omvat de coördinatie van eventuele toekomstige bouwkundige 

aanpassingen en de optimalisatie van de gebruiksmogelijkheden van het 

clubhuis. 

 

De hengelsportvereniging wordt gecoördineerd vanuit een Dagelijks Bestuur, 

bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het Dagelijks 

Bestuur vormt tezamen met de trekkers van de commissies het bestuur van onze 

vereniging. Het bestuur stuurt, ontwikkelt en evalueert de activiteiten van onze 

vereniging en organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering. De 

bestuursleden onderhouden actief contact met de Gemeente Duiven en andere 

relevante instanties om daarmee afstemming van wederzijdse belangen mogelijk 

te maken. 
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Website www.graskarper.nl  
 

Onze voormalige webmaster Frenk de Gruiter had het onderhoud van onze 

website en facebook pagina. De Hengelsportvereniging De Graskarper is dus 

goed vertegenwoordigd op social media. Echter, Frenk gaat er  mee stoppen en 

we zoeken een webmaster/moderator voor de website en voor de 

facebookpagina. Onze website heeft een moderne uitstraling en is 

gebruikersvriendelijk. De webmaster/moderator zorgt ervoor dat voortdurend 

nieuwe informatie en foto’s op de website gepubliceerd worden. De website 

wordt ontsloten via Sportvisserij Nederland zodat daarmee nog meer 

visliefhebbers bereikt worden en onze website toch onze eigen identiteit 

behoudt. Graag nodigen wij u uit om zelf informatie, nieuws, leuke foto’s, 

filmpjes of unieke ervaringen op onze website te plaatsen. Stuur een e-mail met 

uw bericht en/of foto’s naar het bestuur. Op die manier houden we de website 

levend.  

 

Ook de Facebook pagina wordt steeds vaker gevonden waardoor we via sociale 

media contact met onze leden en visliefhebbers. Dit is een snel medium zodat 

iedereen direct en online op de hoogte is van nieuwe informatie. 

Naast de digitale informatievoorziening via onze website en via Facebook, 

publiceren we regelmatig berichten over onze activiteiten in de lokale media 

Duiven Post en Gemeentenieuws.  

 

 

Wij vinden het belangrijk dat de hengelsportliefhebbers in onze regio 

voortdurend op de hoogte zijn over wat we vis minnend Duiven en omstreken te 

bieden hebben. Op deze wijze schenken wij voortdurend aandacht aan 

communicatie en publiciteit rondom de verenigingsactiviteiten.  

 

Gezocht: Webmaster/Moderator. 

  

http://www.graskarper.nl/
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CONTRIBUTIE 2021 
 

Vispas  

Om in Nederland te kunnen vissen dient u in het bezit te zijn van een Vispas en 

van een vergunning van de rechthebbende van het betreffende viswater. Dit is 

de vergunning van de lokale hengelsportvereniging en/of de Lijst van 

Viswateren van Sportvisserij Nederland (SVN). In deze Lijst van Viswateren 

zijn met ingang van 2010 ook de viswateren van de Federaties opgenomen 

(blauwe bladzijden). Zogenaamde hoofdleden van Hengelsportvereniging De 

Graskarper betalen contributie en SVN/Federatie bijdragen en ontvangen een 

Vispas. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de contributie voor 2021.  

 

Let op: Hengelsportvereniging De Graskarper heeft haar ledenadministratie 

uitbesteed aan het erkende Servicebureau Ledenadministratie van Sportvisserij 

Nederland.  

 

Senioren:  

Vispas + contributie EUR 41,00, bestaande uit 

 Contributie: EUR 19,00 HSV de Graskarper plus;  

 Vispas: Federatie en SVN: EUR 21,00 

Extra vispas + contributie EUR 22,50, bestaande uit 

 Contributie: EUR 19,00 HSV de Graskarper plus;  

 Extra Vispas: EUR 3,50. 

Jeugdleden (jonger dan 14 jaar): 

1. Jeugdvispas: contributie: EUR 10,- HSV de Graskarper; Federatie en 

SVN: EUR 7,-; totaal: EUR 17,-. N.B. geeft zelfde rechten als 

seniorenlid, d.w.z. vissen met twee hengels, vissen met andere dan 

aangewezen aassoorten, deelname aan wedstrijden. 

2. Kleine Vispas en Federatievergunning: contributie EUR 10,- HSV de 

Graskarper; Federatie: EUR 1,-; totaal: EUR 11,-. N.B. alleen vissen 

met een hengel en met aangewezen aassoorten (geen kunstaas, geen 

wormen, geen (stukje) vis). 

3. Kleine Vispas: contributie: EUR 10,- HSV de Graskarper. Alleen 

vissen in alle wateren van HSV De Graskarper. N.B. alleen vissen met 

een hengel en met aangewezen aassoorten (zie boven). 
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4. Slotenkaart: a EUR 2,50 HSV de Graskarper. Alleen vissen in de 

watergangen binnen de bebouwde kom van Duiven. 

 

Nieuwe leden kunnen een tijdelijke Vispas en inschrijfformulieren voor het 

lidmaatschap van HSV De Graskarper halen bij Sascha DierTotaal, Rijksweg 

25, 6921 AC Duiven. 

 

Dagkaarten à EUR 3,50  zijn eveneens verkrijgbaar bij Sascha DierTotaal. 

 

 

De Extra Vispas: nadere toelichting 
Sportvissers die lid zijn van meerdere hengelsportverenigingen hoeven slechts 

bij één vereniging, naast de verenigingscontributie, de volledige afdracht voor 

Sportvisserij Nederland (SVN) en de Federatie te betalen. Bij die vereniging 

zijn ze zogenaamd Hoofdlid en krijgen ze de Vispas. Bij de overige 

verenigingen zijn ze zogenaamd Sublid en krijgen ze de Extra Vispas. Ze 

betalen bij de vereniging waar ze Hoofdlid zijn de verenigingscontributie zodat 

ze volwaardig verenigingslid zijn, maar ze hoeven als Sublid niet opnieuw de 

volledige afdracht voor SVN en de Federatie te betalen, maar slechts 

administratiekosten. De Extra Vispas onderscheidt zich van de Vispas doordat 

er achter het lidmaatschapsnummer op de Extra Vispas een “x” is toegevoegd 

(voorbeeld: 123456789x).  

 

Belangrijk:  

1. Bij de eerste aanvraag voor een Extra Vispas, d.m.v. een Voorlopige 

Vispas (gekocht bij een hengelsportzaak), dient altijd het volledige 

bedrag (contributie plus afdracht SVN en Federatie) te worden betaald. 

Na ontvangst van de Extra Vispas dient de dubbele afdracht in 

hetzelfde jaar bij SVN te worden gedeclareerd (het betreffende 

formulier is te vinden op: 

http://web.hsvleden.nl/vispas/dubbele_afdracht_2010/).  

2. In opvolgende jaren ontvangt u - na tijdige betaling van de contributie 

en de SVN en Federatie administratiekosten - de Extra Vispas van de 

betreffende hengelsportvereniging.  

3. Indien de contributie en de administratiekosten niet tijdig worden 

betaald, en men later opnieuw een Voorlopige Vispas bij de 

hengelsportzaak gaat halen dient de dubbele afdracht opnieuw bij SVN 

te worden gedeclareerd. 

 

http://web.hsvleden.nl/vispas/dubbele_afdracht_2010/
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Bepalingen Vergunning Viswater HSV De Graskarper 
 

Boven het gestelde in de visserijwet, ten aanzien van  aangewezen aassoorten, 

aantal hengels, gesloten tijden, maat van vis, etcetera, gelden de volgende 

bepalingen: 

 

Verplichtingen: 
1. Parkeren alleen op daartoe aangewezen plaatsen; 

2. Naar en van het viswater de aanwezige voetpaden te volgen; 

3. Weidehekken sluiten en maaigras ontzien (langs afrasteringen lopen); 

4. Graskarper, karper, paling, winde, meerval, snoekbaars en snoek direct 

te onthaken en in hetzelfde water terug te zetten. Uitzondering voor 

(Gras)Karper en winde bij viswedstrijden waar het wegen van de vis 

toegestaan is. Terugzetten is blijft verplicht; 

5. Voor karpervissers is een onthaakmat verplicht; 

6. Op de Loowaard mogen jeugdleden alleen onder begeleiding van 

volwassen leden vissen. 

7. De visser dient te allen tijde bij het eerste verzoek van een controleur, 

BOA of andere vertegenwoordiger van de wet de vispas / vispapieren 

te tonen. 

 

Verboden is: 
1. Voertuigen, inbegrepen rijwielen, mee te nemen door weilanden en 

plantsoenen;  

2. Achterlaten voer- en etensresten, papier, plastic, vissnoer op de visplek  

3. Afzettingen te beschadigen of te vernielen;  

4. Open vuur te maken of te barbecueën;  

5. Stalen leefnetten te gebruiken;  

6. Landingshaken (gaf) te gebruiken.  

7. ’s Nachts te vissen (muv aangegeven wateren onder bepaalde 

voorwaarden);  

8. Op de Loowaard zich op aangegeven “Gevaarlijk Terrein” te begeven.   

9. In het Horsterpark of in het Vierkante Gat nacht te vissen zonder 

vergunning van HSV de Graskarper.  

10. In het Horsterpark met de auto over het gras of over de 

voetpaden/wandelpaden te rijden.   

11. Met drie hengels te vissen zonder lid te zijn van HSV de Graskarper.  
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12. Met drie hengels te vissen zonder de papieren vergunning voor een 

derde hengel van HSV de Graskarper. Een digitale aanvraag is dus 

NIET geldig.  

13. Met een boot of voerboot of bellyboot in het Horsterpark of Vierkante 

Gat te varen.  

14. Dat de hengels verder dan 10 meter uit elkaar staan.  

15. Dat de visser ver van zijn hengels blijft.  

16. Zo te vissen dat andere vissers er last van hebben, of gehinderd worden 

om zelf te kunnen vissen. De visser moet dan loodrecht van de eigen 

kant vissen.  

17. Om vanaf een van de eilanden te vissen in het Horsterpark 

 

Vissen in de Loowaard 
Wilt u in de Loowaard vissen, dan mag dat alleen als u lid bent van de HSV de 

Graskarper. 

Er zijn bepalingen voor opgesteld: 

1. Vissen alleen als lid van HSV de Graskarper; lid van een andere vereniging? 

Dan mag u hier niet vissen. 

1. VISpas voor de HSV de Graskarper is verkrijgbaar via VISPAS.nl 

2. Vergunning is ook verkrijgbaar bij Sacha Diertotaal, Rijksweg 25, 6921 AC 

Duiven, VISPAS krijgt u 2-3 weken later. 

3. De vereniging doet zijn best het bestand op peil te houden 

4. Het is verboden gevangen vis mee te nemen. Alleen Catch en Release is 

toegestaan 

5. U bent te gast aan het water, 

6. Vaart u aub niet harder dan 6 km/uur ivm veiligheid andere vissers en het in 

stand houden van de kwetsbare kanten 

7. Houdt een veilige afstand van de zandzuigers: 50 meter minimaal. In de 

warmere maanden wordt er weer zand opgezogen, houd hier rekening mee! 

8. Vis niet binnen een afstand van 15 meter van de Haven. Vissen in de Haven 

is verboden! 

9. Commerciële bevissing door beroepsvissers, of visgidsen met vissers is 

verboden. 

10.  bij wedstrijden van de HSV de Graskarper dient een veilige afstand te 

worden gehouden van de wedstrijdvissers. De wedstrijdleiding kan zelfs het 

vissen tijdelijk verbieden gedurende de wedstrijden. 

11. Dagkaarten zijn NIET geldig in de Loowaard 

12. Nachtvissen verboden 

13. Dieper vissen dan 10 meter (vanuit een (belly) boot) is verboden 
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Ziet u dingen die niet door de beugel kunnen, of andere alarmerende zaken 

zoals: 

* vuilstorten in of aan het water 

* vissers zonder vergunning 

* illegaal meenemen van vissen 

* vissterfte 

etc 

Meldt u dit dan (evt met foto’s, filmpjes) 

•bij milieuzaken via de FIXI app of bel calamiteiten nummer van WRIJ: 0314 

369 369 

•bij dingen die de hengelsport betreffen via de mail: 

waterbeheer.graskarper@gmail.com 

 

Byzondere bepalingen 
1. Indien een vergunning via Sportvisserij Nederland is aangevraagd, 

krijgt de aanvrager een digitale toestemming om te vissen in PDF 

vorm. De digitale toestemming dient uitgeprint te worden, anders 

wordt de visser geacht zonder vergunning te vissen.  

2. Een nachtvissticker van de Sportvisserij Nederland is niet geldig in het 

Horsterpark of Vierkante Gat of andere wateren van HSV de 

Graskarper.  

3. Een derdehengel sticker  van de Sportvisserij Nederland is niet geldig 

in viswateren van HSV de Graskarper.  

4. Zie ook de bepalingen van het Nachtvissen. 

Viswater: 

1. Grindgat “De Loowaard”; 

2. De Kleine Waaij (aan de Loodijk); 

3. Watergangen, plassen en vijvers op de Duivense industrieterreinen 

(Nieuwgraaf, Centerpoort (noord en zuid), Nieuwgraaf, Roelofshoeve); 

4. Watergangen en vijvers binnen de bebouwde kom van Duiven; 

5. De grote vijver in het Horsterpark. 

 

N.B.: 

Negeren van bovengenoemde verplichtingen of verboden betekent dat men 

wordt beschouwd als ware het zonder vergunning te vissen. Bij constatering van 

de overtreding door een controleur wordt melding gemaakt bij de politie en bij 

herhaaldelijke overtreding kan de vergunning worden ingetrokken. 
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WEDSTRIJDVISSEN SENIOREN  
 

Een bedankje 

Ook in 2020 hebben weer een aantal mensen fantastisch meegeholpen om het 

wedstrijdvissen bij de HSV de Graskarper mogelijk te maken. Hartelijk dank 

aan Henk Lubbers voor het fantastische en nauwkeurig uitzetten van de stekken. 

Hans van de Ven heeft gezorgd voor de ondersteuning bij de bar. Dank aan 

Richard voor het fantastisch bijhouden van de voorraden. Wij zijn blij dat Ton 

van de Ven de wedstrijd commissie komt versterken.  

Groetjes, Rob en Henry 

 

 

 

            
 

                Rob Miechels met een brasem              
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 Winter Feeder vissen op de Loowaard 

De Loowaard is vooral in de winter een fantastisch water om onderling 

viswedstrijden of trainingssessies te houden. Dit natuurlijk in 2020 onder strikte 

Corona regels. Verder wordt hier veel met belly boots en visboten gevist op 

baars, snoekbaars en meerval.  

 

Diepte 

Het water heeft een mooie diepte variërend tussen 4-12 meter, met op sommige 

plekken zelfs een diepte van meer dan 15 meter. In de winter komt vooral 

voorns, kolblei, brasem, baars en snoekbaars op deze diepten overwinteren.  

 

Grote brasem ontbreekt 

Opvallend is dat de grote brasem al een aantal jaren ontbreekt. Niemand weet 

wat hier exact de oorzaak van is. Mogelijk is de meerval de boosdoener. 

Ondertussen zwemmen er namelijk tientallen meervallen in de Loowaard, 

waarbij sommige vissen groter zijn dan 1,5 meter. Die lusten natuurlijk wel wat. 

Hebben zij zich gespecialiseerd in het eten van grote brasems? 

 

Voorn 

Na de vorst periode en bij stijgend water trekt de voorn de Loowaard op en kun 

je echt hele mooie exemplaren vangen. Het is echt iets van de laatste jaren dat er 

zoveel voorn is te vangen op de Loowaard. Echt een hele mooie vis!  

Met de voorn en blieken komen ook enkele snoeken mee, die tijdens het 

(wedstrijd)vissen de vissen terroriseren die binnen worden gehaald. 

 

        
Joke Schuurman met een mooie voorn bij de Loowaard 
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Afstanden en materiaal 

Tijden veranderen. Vroeger ving je met de feeder standaard de vis op afstanden 

van 40 meter. Nu variërend het erg en ligt het aan de waterstand. Bij stijgend 

water kun je tussen de 20-30 meter lekker veel voorn vangen. Maar als de 

waterstand niet stijgt of zelfs zakt lijkt het alsof je steeds verder er in moet. 

Afstanden tussen van 55-65 meter zijn normaal geworden. Als het tegen zit 

word er zelfs over de 70 meter gevist. Het vraagt steeds meer van de sportvisser 

en zijn materiaal. Dit is ook zichtbaar: grote (veelal shimano of Diawa) molens 

met vooral grote spoelen en soepele hengels die toch een beetje stug zijn, zodat 

het pijl en boog effect ideaal is en de sportvisser niet te hard moet werken. Het 

topje moet echter niet te stug zijn om ook de lastige beten te signaleren. 

Iedereen heeft zo zijn eigen werptechniek ontwikkeld. Eerst mikken en dan 

gooien of in een vloeiende beweging de korf naar achteren en naar voren 

werpen. Het komt dus ook op techniek aan of je dit de hele wedstrijd kunt 

volhouden en telkens op dezelfde plek blijft gooien. Vooral met zijwind is dit 

geen sinecure. Ook de korven zijn ontwikkeld. Je ziet meer zogenaamde maden 

brengers (plastic korven, die deels dicht zijn en aan de voorkant open met een 

loden onderkant). Voordeel is ook dat deze korven zeker zo goed gooien als de 

speedkorf (van gaas of plastic met een loden kop aan de onderkant). 

 

 
Willem Muller met een half wasje (kleine brasem) 
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Aas en voer 

Feitelijk is de basis voor het feederen op de Loowaard wat betreft aas: Casters 

(gepopte maden), maden en wormen.  

 

Wedstrijdvissers zijn daar natuurlijk niet tevreden mee en hebben allerlei 

kneepjes, superlatieven en trucjes om het verschil te maken, je moet hierbij 

denken aan: pinkies, dode maden, drijvende maden, mestpieren en mais.  

De doorgewinterde wedstrijdvisser gebruikt ook nog allerlei dipjes zoals lever, 

vitamo en happie snappie. Alles om de vis aan “de praat” te krijgen.  

 

Als vervoermiddel worden allerlei feedervoeders gebruikt. Tegenwoordig kun je 

in tegenstelling tot vroeger kant en klare feedervoeren kopen in diverse 

hengelsportzaken in de buurt. In Duiven kun je bij Dierenhandel Sascha terecht. 

Verder kun je terecht bij AngelJoe in Drempt of bij Welkoop in Huissen. Voor 

de wedstrijdvisser heeft de Welkoop in Huissen een opvallend goed assortiment. 

 

Bij het feedervoer is het belangrijk dat je beschrijving op het pak goed opvolgt 

en het voer nadat je het zorgvuldig nat hebt gemaakt zeeft. Het beste is om het 

daarna nog iets extra te bevochtigen en nog een keer te zeven zodat het lekker 

luchtig is. In de winter heeft donker voer de voorkeur, maar de meningen 

verschillen op dat vlak. 
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Viswedstrijden HSV De Graskarper 2021 
       

Met genoegen presenteren wij u het overzicht van de viswedstrijden van HSV De 

Graskarper in het seizoen 2021. Het aanbod aan viswedstrijden is zoveel als mogelijk 

afgestemd op de wensen van de Wedstrijdvissers. Wij nodigen u van harte uit om aan 

de wedstrijden deel te nemen. 

 

De wedstrijdcommissie  bestaat uit Rob Miechels en Ton van de Ven. Daarnaast 

vindt fantastische ondersteuning plaats door Henk Lubbers, Hans van de Ven, Henry 

Raben en Richard Segers waardoor de wedstrijden ook in 2021 kunnen worden 

georganiseerd 

 

Voor alle viswedstrijden geldt dat er wordt gevist volgens het wedstrijdreglement van 

HSV De Graskarper. Voor Loowaard en Rijn geldt dat bij hogere waterstand dan 

12.500m +NAP in Lobith de dag voor de wedstrijd indien mogelijk uitgeweken 

wordt naar ander water.  
Opgeven van de wedstrijden:  
Voor de wedstrijden kunt u zich opgeven bij: 

  

Rob Miechels , mob. 06-305 89 809 of  
e-mail: r.miechels2@chello.nl  
met vermelding van naam, telefoonnummer en aan welke wedstrijden 

u wenst deel te nemen. Opgeven uiterlijk een week voor de wedstrijd. 
 
In 2021 Organiseert de wedstrijdcommissie van HSV De Graskarper de 

volgende wedstrijden: 

 

Koppelwedstrijden Maart - April 2021 
 Zondag 21 maart 2021 

 Zondag 4 april 2021 

 Zondag 18 april 2021 
 

 Loowaard of Rijn, hengelkeuze vrij, Inschrijfgeld EUR 20,00 per koppel 

(max 18 koppels / 1:3 Engelse methode) 

 Er wordt gevist op (totaal) gewicht. 

mailto:r.miechels2@chello.nl
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 Poulen per half vak per wedstrijd, voor de loting EUR 10,00 

 Vissen van 9.00 uur tot 14.00 uur. Voor 7.30 uur aanwezig bij het 

Clubgebouw van HSV De Graskarper. Clubgebouw open vanaf 7.10 uur! 

 

Individuele wedstrijden 2021 

   2 mei 2021, Rijn, Vrij 

 16 mei 2021, Rijn, Vrij 

 30 mei 2021, Rijn, Vrij 

 13 juni 2021, Rijn, Vrij              
 

 Inschrijfgeld EUR 10,00 per deelnemer welke in 1 keer voorafgaande aan 

de wedstrijden betaald dient te worden 

 Poulen per (half) vak per wedstrijd (afhankelijk van het aantal deelnemers), 

voor de loting EUR 5,00 

 Vissen van 9.00 uur tot 14.00 uur. Voor 7.30 uur aanwezig bij het 

Clubgebouw van HSV De Graskarper. Clubgebouw open vanaf 7.10 uur! 

 

      
Henk Lubbers met een prachtbrasem op de Rijn 
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Zaterdag middag / avond wedstrijden Zomer  
 

1. 3 Juli 2021, Eddy’s visparadijs of Loowaard, vrij 
 

 Inschrijfgeld EUR 10,00 per deelnemer welke voorafgaande aan de 

wedstrijden betaald dient te worden 

 Poulen per half vak per wedstrijd, voor de loting EUR 5,00 

 Er wordt gevist op gewicht.  

 Vissen van 10.00 tot 15.30 uur (pauze 12.30- 13.00 uur)  

  Voor 08.00 uur aanwezig bij het Clubgebouw van HSV De Graskarper. 

Clubgebouw open vanaf 7.50 uur! 

 

Gescheiden Koppelwedstrijden najaar 2021 
 

 29 augustus 2021 (gescheiden Loowaard en Rijn) 

 19 september 2021 (gescheiden Loowaard en Rijn) 

 
 hengelkeuze vrij, Inschrijfgeld EUR 20,00 per koppel (max 10 koppels 

ivm aantal kribben / 1:3 Engelse methode) 

 Er wordt gevist op punten (totaal aantal punten per koppel is bepalend 

voor eindstand), bij gelijk aantal punten is het gewicht bepalend.  

 Poulen per half vak per persoon EUR 5,00 (dus ook prijs per vak per 

persoon) 

 Vissen van 9.00 uur tot 14.00 uur. Voor 7.30 uur aanwezig bij het 

Clubgebouw van HSV De Graskarper. Clubgebouw open vanaf 7.10 uur! 

 

Mix Koppel super senioren en senioren 2021 
 Zat 11 September 2021 (Nieuwgraaf Duiven of 

Rottumstraat Duiven) 
 hengelkeuze vaste stok, max 9,50 meter, Inschrijfgeld EUR 10,00 per 

koppel .  

 Vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur. Voor 7.30 uur aanwezig bij het 

Clubgebouw van HSV De Graskarper. Clubgebouw open vanaf 7.15 uur! 
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Koppelwedstrijden najaar 2021 

 

 3 Oktober 2021 

 17 Oktober 2021 

 31 Oktober 2021 

 21 November 2021 
 

 Loowaard of Rijn, hengelkeuze vrij, Inschrijfgeld EUR 20,00 per koppel 

(max 18 koppels / 1:3 Engelse methode) 

 Er wordt gevist op (totaal) gewicht. 

 Poulen per half vak EUR 10,00 per koppel.  

 Vissen van 9.00 uur tot 14.00 uur. Voor 7.30 uur aanwezig bij het 

Clubgebouw van HSV De Graskarper. Clubgebouw open vanaf 7.10 uur! 

 

 

 

 Kerst koppelwedstrijd  2021 

 

                  12 December 2021 
 

 Loowaard  hengelkeuze vrij, Inschrijfgeld EUR 20,00 per koppel (max 18 

koppels / 1:3 Engelse methode) 

 Er wordt gevist op (totaal) gewicht. 

 Poulen per half vak EUR 10,00 per koppel.  

 Vissen van 9.00 uur tot 14.00 uur. Voor 7.30 uur aanwezig bij het 

Clubgebouw van HSV De Graskarper. Clubgebouw open vanaf 7.10 uur! 

 

Het wedstrijd Reglement is te vinden op de website 

van HSV De Graskarper:  www.graskarper.nl 

 

 

 

http://www.graskarper.nl/
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Wapen van Groessen 
Het Café 

Dorpstraat 18 
6923 EA Groessen 

0316-341110 
 

 
Henri Bresser met een prachtbrasem op de Rijn 
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Nachtvissen in Horsterpark en Vierkant Gat A12 voor leden HSV De 
Graskarper ook in 2021 
Een lang gekoesterde wens van een aantal fervente karper vissers ging vanaf 1 

januari 2018 in vervulling. Vanaf die datum is namelijk de pilot nachtvissen 

gestart voor leden van Hengelsportvereniging De Graskarper.  

 

Deze pilot is van toepassing op twee waterpartijen:  

1) het Horsterpark en  

2) het Vierkante Gat langs de A12.  

 

Ook in 2021 vindt een evaluatie met betrokken instanties plaats en wordt 

bepaald of het nachtvissen verlengd wordt en mogelijk uitgebreid wordt naar 

andere wateren.  

Er wordt positief op gereageerd door de vissers en 9 van de 10 vissers houden 

zich keurig aan de afspraken; ook is er veel sociale controle onder vissers 

onderling. Over de pilot nachtvissen is afgelopen 3 jaar intensief overleg 

gevoerd door onze Waterbeheercommissie (Kenny Willems) met de Gemeente 

Duiven (Renzo Willemsen als contactpersoon en beide Bijzondere Opsporing 

Ambtenaren voor handhaving) en is ook intensief contact geweest met de Politie 

en het Waterschap. Het nachtvissen wordt verlengd en zo mogelijk uitgebreid 

wordt naar andere wateren. Indien en zodra dit bekend is zullen wij dit uiteraard 

bekend maken op onze website en Facebookpagina. 

Met succes hebben wij ook controleurs aangesteld op de Loowaard. 

 

Controles aan de waterkant – risico op boete  
Het controleursteam van Hengelsportvereniging De Graskarper voert regelmatig 

controles uit langs de waterkant op het bezit van de VISpas en vergunning en op 

de juiste naleving van de regels. Ook door de Nationale Politie en Bijzondere 

Opsporing Ambtenaren worden in goed overleg met het controleursteam actief 

controles langs de waterkant uitgevoerd. In het verleden kwamen vissers die niet 

over de juiste papieren beschikten en/of zich niet aan de regels hielden er nog 
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met een waarschuwing vanaf. Sinds 1 

januari 2018 worden striktere controles langs de waterkant uitgevoerd en 

worden daadwerkelijk boetes uitgedeeld bij een overtreding. Dus zorg ervoor 

dat u over de juiste vergunning beschikt en zich aan de regels houdt.  

 

 

In dit kader wordt ook opgemerkt dat er bij het Vierkant Gat langs de A12 niet 

op het ‘groen’ langs de waterkant geparkeerd mag worden. Wij zien regelmatig 

auto’s geparkeerd staan aan het water, dit mag dus niet. Auto’s dienen elders 

langs de weg of op de parkeerplaatsen geparkeerd te worden. 
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Houdt u in het achterhoofd dat u altijd een VISpas, of de papieren versie 

(vergunning) kunt overleggen. Een betalingsbewijs op een telefoon is geen 

geldig bewijs van lidmaatschap. Stickers op vispassen voor nachtvissen of een 

derde hengelvergunning zijn NIET geldig voor de viswateren van HSV de 

Graskarper. 

 

Wilt u gebruik maken van een 3e hengel, dan is daar een speciale 3e hengel 

vergunning voor nodig. Deze 3e hengel vergunning wordt op naam uitgegeven 

en kunt u aanvragen door via de website een aanvraagformulier te downloaden 

en op te sturen aan waterbeheer.graskarper@gmail.com.   Alleen  indien u lid 

bent van onze vereniging kunt u een derde hengelvergunning aanvragen 

tegen betaling van 15 euro. De papieren vergunning dient u direct te 

kunnen overleggen bij controle. 

 

Ook wordt nauwlettend gecontroleerd op wildkamperen in de Loowaard en het 

achterlaten van zwerfvuil. Dit is een doorn in het oog van de Stichting Free, 

Gemeente Duiven en Hengelsportvereniging De Graskarper. Wij verzorgen 

actief toezicht op vissers bij de Loowaard. Wij bellen dan de bij ons bekende 

BOA en/of de politie om te handhaven. Zo zijn onlangs nog mensen die aan het 

vissen waren en aan het kamperen bij de Rijn weggestuurd en bekeurd. 

 

Sinds de start van de natuurontwikkeling (in 1998) is het publiek welkom in de 

Loowaard. De eigenaren van het gebied stemmen in met de openstelling van het 

gebied onder de voorwaarde dat de recreatie extensief blijft. Dit betekent dat 

parkeerplaatsen voor 10-tallen auto’s, vuilnisbakken op het strand, wc’s etc. 

uitgesloten zijn.  

Houdt het netjes, dan kunnen we nog lang blijven genieten van de Loowaard! 

 

  

mailto:waterbeheer.graskarper@gmail.com
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COMMISSIE WATERBEHEER 

De commissie waterbeheer is in 2020 wederom actief geweest bij het monitoren 

van de (waterhoogtes van de) viswateren. Als gevolg van wederom een droge 

zomer is de waterstand in diverse vijvers tot een kritiek punt gedaald. Grote 

vissen zoals Karper en Snoek kunnen dan in nood geraken. Er is geleerd van de 

zomer van 2018, en er zijn maatregelen genomen, zoals het aanschaffen van 

netten en ander materiaal om bij eventuele calamiteiten in te grijpen. Ook is er 

een protocol geschreven voor calamiteiten, waarbij nauw wordt samengewerkt 

met officiele instanties. Meer weten: Email: 

Waterbeheer.graskarper@gmail.com 

De waterbeheercommissie bedankt iedereen die meldingen hebben gedaan van 

noodsituaties en mee hebben gedacht hierbij, alsmede het Waterschap Rijn en 

IJssel en de gemeente Duiven waarmee nauw is samengewerkt om calamiteiten 

te voorkomen of op te lossen.  

Door de langdurige droogte en het zakken van het grondwaterpeil kunnen vele 

sloten en plasjes (bijna) droogvallen. Om de vissen te kunnen redden zijn er 

sleepnetten, schepnetten en ander materiaal aangekocht om de meeste vissen te 

kunnen redden.  

Kleine vissen kunnen helaas letterlijk door de mazen zwemmen en het wordt 

dan lastig om de kleinere vissen te redden. De Hengelsportvereniging heeft nog 

niet eerder dit soort reddingen uitgevoerd en 2018 was de vuurdoop. We hebben 

nu een protocol om de juiste mensen en instanties te kunnen bereiken en tijdig 

in te kunnen grijpen. 

Daarvoor heeft de Hengelsportvereniging altijd de hulp van vrijwilligers nodig. 

De vissers zijn de ogen en oren van de vereniging naast de leden van de 

commissies, bestuur en controleurs. Wil je helpen bij bijvoorbeeld een 

visredding, mocht het zich voordoen, meld je dan bij 

waterbeheer.graskarper@gmail.com. 

Calamiteiten blijven een zaak van vrijwilligers en officiële instanties. Help je 

ook mee? 

Commissie waterbeheer 

Kenny Willems. (Commissie Waterbeheer)  

Met hulp van Jurrian Kuiper en Frenk de Gruiter. 

  

mailto:waterbeheer.graskarper@gmail.com
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JEUGDCOMMISSIE 
 

In 2020 heeft de Jeugdcommissie helaas geen activiteiten kunnen organiseren 

vanwege Corona, maar we hopen dit in 2021 weer op te kunnen pakken. De 

eerste datum moet nogg genoteerd worden en zal tijdig worden bekendgemaakt. 

Er wordt dan altijd aandacht besteed aan waterkennis: wat zit er in en onder 

water en waar leven de vissen van? Er wordt dan gevist  in recreatieve vorm en 

als er in 2020 voldoende vraag naar is, kunnen we kijken of er een 

minicompetitie mogelijk is.  

 

De jeugd wordt onderwezen hoe je de vissen het best kunt vangen. Ook wordt 

geleerd hoe je dient om te gaan met de gevangen vis, want het welzijn van de 

vis staat voorop. 

 

Er zijn nog geen data bekend, in mei 2021 wordt waarschijnlijk weer de 

jaarlijkse jeugdvisdag gehouden. Bij voldoende interesse wordt in september 

2021 een tweede jeugdvisdag gehouden. 

 

Vrijwilliger gezocht 
We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die dit op wil zetten. 
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VERSLAG WEDSRIJDCOMMISSIE 60+ 

 
De wedstrijden van de 60-plussers waren een groot succes. Altijd op dinsdag. 

Gezien de weersomstandigheden kunnen we altijd de wedstrijd aflassen.   

We vissen nog steeds in de lokale wateren van Duiven met prachtige visstekken. 

Deze worden dan ook onderhouden door de Commissie 60+. Momenteel nemen 

15 sportvrienden aan de wedstrijden deel. Het moet overzichtelijk blijven.  

Men spreekt van 'genieten van de natuur', dat is juist. Echter, het zijn allemaal 

gerenommeerde sportvissers en natuurlijk is het wedstrijdelement dan aanwezig.   

Het ontbreekt ons nooit aan publiek. Dat werkt stimulerend maar ook wel eens 

lastig. We vissen altijd op dinsdag. 's Ochtends om 08.30 uur in het Clubhuis. 

Onder het genot van een kopje koffie wordt er geloot en na het loten vertrekken 

we naar de visplaatsen, waar 's ochtends de bordjes zijn geplaatst. Om 10.00 

uur: signaal vissen. Einde vissen is om 14.00 uur waarna de gevangen vissen 

worden gewogen. We sluiten daarna gezellig af in het Clubhuis. Zoiets wil je 

echt niet missen! 

 Uitslagen competitiewedstrijden 2019  Het Puntensysteem *) 

# naam gram  punten 

1 Jaap Dekker  111740   22 

2 Henk Notten 52240   34 

3 Peter van Uuden  62300   36 

4 Gradus Hugen  43490   47 

5 Arnold Wieland  20920   65 

6 Wijnand Egberts  27670   73 

7 Jan Leenders 22930   73 

8 Toon van Essen  28640   74 

9 Gerrit Mons   17000   74 

10 Wessel Regterschot  17720   90 

11 Herman Peters  19092   91 

12  Joop Mulder 16910   93 

13 Jos van Hummel  12718   104 

14  Eef Tazelaar 8930   117 

15  Joop Mientjes xxx   xxx 
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*) Bij gelijk aantal punten, telt het gewicht.  

Het was een sportieve strijd tussen Henk en Jaap. Uiteindelijk trok Jaap aan het 

laatste eind.  

Jaap, van harte gefeliciteerd ! 

 

Wedstrijden totaaloverzicht individueel van alle wedstrijden 2020:  

 
De Paaswedstrijd zou plaatsvinden bij het Klokhuis, maar door Corona heeft dit 

geen doorgang gevonden. 

 

Koppelwedstrijd Feederspecialisten met 60 plussers 
 

Deze wedstrijd werd gehouden op 12 september 2020 bij de Venus. De 

organisatie lag in handen van Henk Notten (60+) en Rob Miechels 

(Feederspecialisten). Na afloop was er een gezellig samenzijn in het Clubhuis. 

 

  
Uitslagen Koppelwedstrijd Feederspecialisten 2020  

  

# naam gram 

1 Jaap Dekker / Gradus Hugen 22410 

2 Henk Lubbers / Peter van uuden 11330 

3 Wessel Regterschot / Roland Cornelissen 9960 

4 Henk Notten 1,5x 5005 

5 Herman Peters / Rob Miechels 4960 

6 Kees Jooster / Kees joosten Jr 2460 

7 Wijnand Egberts / Joop Mulder 1830 
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Gescheiden Koppelwedstrijd 60+ 

 

Naast alle competitiewedstrijden is er op vele verzoek wederom een gescheiden 

koppelwedstrijd 60+ gehouden op 30 juni met als resultaat: 

 Naam gram  Totaal gram/koppel 

1 Peter van Uuden  860   2180 

 Toon van Essen   1320     

2 Henk Notten 1400  2100 

 Joop Mulder 700   

3 Gradus Hugen  1050  1700 

 Wessel Regterschot  650   

4 Arnold Wieland   980  1580 

 Eef Tazelaar  600   

5  Wijnand Egberts 740  1420 

  Jos van Hummel 680   

6 Jaap Dekker  630  1380 

 Jan Leenders   750   

     

     
 

 

De Sacha Dier Totaal Wedstrijd 
 

Deze vond plaats op dinsdag 29 oktober 2020 in het water aan de Venus.  

De prijzen werden ter beschikking gesteld door de directie van Dier Totaal. 

 

De regie lag in handen van de Commissie 60+. Een ieder deed zijn best om 

zoveel mogelijk te vangen. Maar er kan er maar één de beste zijn.  
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Het 

resultaat: 

 Naam gram 

1 Jaap Dekker  11840 

2 Wijnand Egberts 8010 

3 Henk Notten 5780 

4 Peter van Uuden  3830 

5 Toon van Essen   3010 

6 Gerrit Mons  1760 

7 Eef Tazelaar 1630 

8 Jan Leenders 1280 

9 Herman Peters 1230 

10 Wessel Regterschot 950 

11 Gradus Hugen 770 

12 Joop Mulder xx 

   
 

 

Wedstrijd Beumer/Hoff 
 

Deze wedstrijd werd gehouden op 6 oktober 2020 aan de Venus. 

 Naam gram 

1 Henk Notten 8400 

2 Peter van Uuden  4730 

3 Herman Peters 3980 

4 Jaap Dekker Gerrit Mons 3000 

5 Gradus Hugen  2960 

6 Eef Tazelaar 710 
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Viscompetitie 60+ seizoen 2021 (Programma.) 
 

 Vier wedstrijden worden afgeschreven i.v.m. ziekte, vakantie enz.  

 Inleggeld per maand (4 wedstrijden): € 10,-.  

 Het inleggeld wordt besteed aan prijzengeld op 100,- euro na, i.v.m. 

gebruikskosten zoals o.a. benzine voor de grasmaaier en bloemen etc.  

 Bij gelijk aantal punten, telt het gewicht. 

 Iedereen heeft prijs 

 

Competitiewedstrijden 2021 van 60+ 
 

20 vis-wedstrijden mei juni juli augus-

tus 

septem-

ber 

 4 1 6 3 7 

 11 8 13 10 14 

 18 15 20 17 21 

 25 22 27 24 28 

      

 

Eierwedstrijd (Pasen) 30-3-2021 

Gescheiden koppelwedstrijd 29-06-2021 

Sascha Diertotaal wedstrijd 31-8-2021 

Beumer-Hoff Bokaal 5-10-2021 

 

Alle wedstrijden worden op dinsdag gehouden, noteer deze data in uw agenda ! 

Wijzigingen in het programma voorbehouden.  

 

20 wedstrijden vissen Duur van de wedstrijden: 4 uur 

1 wedstrijd Beumer/Hoff ** Om 9 uur loten 

1 wedstrijd Sascha Vissen van 10-14 uur 
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1 paaswedstrijd **  

1 wedstrijd gescheiden koppel ** ** = 2,50 euro inleg 

 
Reglement om nog eens ter inzage te nemen. 
 

1. U bent in het bezit van een vispas en lid van HSV De Graskarper 

2. Hengel 9,5 meter, vaste stok 

3. Droog voer 0,5 kg of nat voer 1 kg. 

4. 1e Signaal :vissen en voeren, 2e signaal: einde vissen 

5. Na einde signaal zal de gevangen vis gewogen worden 

6. Snoek, snoekbaars, paling en steur tellen niet mee 

7. Bij het vangen van een graskarper een bonus van 500 gram. Direct 

terugzetten en mag niet  gewogen worden 

8. Overige karpers mogen gewogen worden 

9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de 

Commissie 60+ 

10. Dit reglement is ter inzage gegeven aan het Bestuur van de HSV De 

Graskarper en accoord bevonden. 

 

Recreatief vissen op de dinsdag 

 

Naast de competitie is er ook veel belangstelling voor recreatief vissen. In 2020 

hebben hier gemiddeld 10 vissers aan deelgenomen. Indien u wilt meedoen, 

hoeft u zich hiervoor niet apart op te geven. U kunt zich op de dinsdagochtend 

om 08.30 uur melden bij het Clubhuis. De locatie waar gevist wordt, wordt ter 

plekke bekend gemaakt.   

 

Tot slot 

 
Sportvrienden, fijne feestdagen, en een voorspoedig 2021. Geniet van de natuur. 

Tot de  Paaswedstrijd op dinsdag 30 maart 2021. 

 

Mocht u nog vragen hebben, bel gerust. 

Peter van Uuden:  mobiel: 06-53147858   / e-mail: pvuah@hotmail.com 

Jaap Dekker: tel: 0316-265441 / mobiel: 06-12667621  /  e-mail: 

vissertje1602@gmail.com 

 

mailto:vissertje1602@gmail.com
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WIST U DAT?? 

 Willem Muller samen met Roland en Henk een tweedaagse winterwedstrijd 

hebben georganiseerd, maar deze als gevolg van een westerstorm moest 

worden beperkt tot 1 dag. Het weer hebben wij niet in de hand. Er werd ivm 

corona geloot via skype. Fantastisch georganiseerd mannen! 

 Als gevolg Corona wij niet meer in ons clubgebouw konden verzamelen. 

Wij hopen dat dit in 2021 weer tot de mogelijkheden behoort. Gezelligheid 

is namelijk waar het naast het vissen om gaat. 

 

 Richard Segers afscheid 

geeft genomen van zijn 

geliefde hobby koi karpers. 

Richard had een enorme 

vijver achter zijn huis met 

werkelijk prachtige vissen 

waar hij en Antoinette 

jarenlang plezier van hebben 

gehad. Nu is het tijd voor 

verandering en ondergaat de 

achtertuin een ware 

metamorfose. Zijn karpers 

zijn op een goed adres 

ondergebracht. De vijver is 

inmiddels dichtgegooid na vele tientallen kuub grond verplaatsen en de 

nodige hulp van zijn kameraden. Nu richt Richard zich vol overgave op zijn 

nieuwe hobby: vogels. En in het voorjaar 2021 hopen Richard en Antoinette 

de achtertuin helemaal vernieuwd te hebben. Dan wordt het tijd voor een 

mooie BBQ 😊.   
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 Het viskoppel Henry Raben en Emiel Bos dit jaar weer van zich heeft laten 

horen op het viswater Eddies Visparadijs. Tijdens deze zomerwedstrijd ging 

het goed los. Tot aan de pauze leek het koppel naast hun met de 

overwinning te gaan strijken, maar daar kwam verandering in. Na het 

broodje hamburger en een drankje kwamen Henry en Emiel op stoom. De 

ene na de andere brasem zag het landingsnet.  

 

 

Op een gegeven moment stonden beide hengels voortdurend tegelijkertijd 

krom en werd duidelijk dat zij hoge ogen gooiden voor de overwinning. 

Uiteindelijk wisten ze gezamenlijk ruim 80 kilo in de netten te brengen. 

Mooi huzarenstukje wedstrijdvissen werd daar weer getoond. Allemachtig, 

wat een brasems!                         
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 Wist u dat onze 60+ seniorenafdeling het paradepaardje 

is van Hengelsportvereniging De Graskarper. Met veel 

enthousiasme en plezier wordt deelgenomen en de 

wedstrijden en ontspannende activiteiten. Iedereen 

heeft het naar zijn zin en de organisatie verloopt 

uitstekend. Deze mannen zijn zo fanatiek dat zelfs na 

de wedstrijden een aantal extra recreatieve vismiddagen 

georganiseerd zijn. De 60+ commissie onder leiding 

van Jaap Dekker en Joop veel vrije uurtjes stoppen in 

het schoonmaken van het clubgebouw en ook de buitenboel netjes houden. 

Deze mannen dragen de verenging een warm hart toe en zijn zeer betrokken 

bij het wel en wee van de vereniging. Een speciaal dankwoord voor deze 

heren is meer dan verdiend! 

 

 Tijdens de kerstvakantie een gezellige snoekvisdag traditie is. Het gat van 

Bomers leent zich daar uitstekend voor en menig snoek wordt daar 

verschalkt.   
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 Sommigen van ons zover gaan dat ze high tech instrumenten meenemen om 

te kijken waar de vis zich ophoudt. 

 

  

               

 Er ligt is aan de horizon en zodra wij het griepvaccin hebben gehad weer 

vollop gezellig samen kunnen komen in het clubgebouw van HSV de 

Graskarper 

 


