
 

 

 

 

Reacties op eerste nieuwsbrief 

De eerste nieuwsbrief van begin juni is door de leden goed ontvangen. Reacties gaven aan dat het 

nieuws niet alleen leuk was, maar ook interessant, leerzaam en nuttig. Alle reden dus om er mee 

door te gaan. Zoals gezegd doen we dat niet op gezette tijden, maar uitsluitend wanneer er nieuws 

te melden valt. Vandaar dat er weer een nieuwsbrief op je scherm staat (als je hem tenminste nog 

niet hebt uitgeprint). 

 

Voor in je agenda! 

Samen met SKP Nijmegen organiseert onze vereniging een lezing 

over gezondheidrisico’s die sportvissers lopen aan de waterkant. 

Onze eigen secretaris is dierenarts en weet daarom als geen ander 

welke risico’s ziekten die van mens op dier overgaan kunnen 

veroorzaken. De toegang is gratis.  

 

Onze vrijwilligers gaan een dagje uit 

Het draaiend houden van een vereniging als de onze 

brengt behoorlijk wat werk met zich mee. Denk maar 

eens aan het onderhoud van en rondom de vijvers en 

de kolken, het organiseren van wedstrijden en 

evenementen, de contacten met gemeente, 

waterschap en landeigenaren of het overleg met 

andere beheerspartijen zoals de lokale 

wildbeheerseenheid of de Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap. Niet voor niets dus dat het bestuur 

de bijdrage van onze vrijwilligers enorm waardeert. 

Vandaar ook dat we ieder jaar een vrijwilligersuitje 

organiseren. Dit jaar gaan we met de vrijwilligers een dagje vissen op De Sprong in Rijkevoort.  

Wil jij ook (af en toe) je steentje bijdragen? Neem dan gerust contact op met iemand van het 

bestuur. Het zijn stuk voor stuk vriendelijke kerels die je geregeld aan de waterkant vindt. En anders 

is er altijd nog onze secretaris: secretaris@hsvdevriendenkring-heumenmalden.nl of 06-13126722. 

Een keer een dagje helpen is vaak al meer dan genoeg! 
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Wanneer? Woensdag 13 juli 

20:00 – 22:00 uur • Waar? 

Café Kanaalzicht Heumen • 

Wat? Lezing: Enge beestjes 

aan de waterkant 

Visvijver De Sprong vanuit de lucht. De locatie voor ons 
vrijwilligersuitje in 2016. 
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Parkeerverbod bij de kolken in Heumen. Ja of nee? 

Het antwoord is ja én nee! Eerst de theorie uit het boekje: vanuit 

Heumen gezien geldt er een parkeerverbod aan de rechterzijde van 

de dijk. Aan de linkerkant geldt dat niet; komende uit de richting 

Overasselt zou je dus je auto rechts van de dijk mogen parkeren, 

met de neus naar Heumen toe. Niet andersom? Nee, niet andersom! 

Zonder aangegeven parkeervakken of -strook mag je namelijk nooit 

links van de weg parkeren en dus mag je auto eigenlijk niet met de 

neus naar Overasselt staan! Bovendien mag je je auto ook niet op de 

opritten naar de dijk parkeren. 

Ingewikkeld? Muggenzifterij? Ja, dat is het! Gelukkig hoef jij je er als 

visser niet druk om te maken! Jij mag hier namelijk NOOIT parkeren. 

Want, één van de voorwaarden op onze vergunning is dat je je auto 

uitsluitend mag parkeren op de twee aangewezen parkeerplaatsen: 

onder aan de dijk ter hoogte van de 2e kolk en op de dijk tussen de 

2e en 3e kolk in. Deze voorwaarde is opgesteld om overlast voor 

brede landbouwvoertuigen te voorkomen en om er dus voor te 

zorgen dat wij ook in de toekomst in de Erpewaai kunnen blijven 

vissen. Je auto even stoppen om spullen uit te laden en hem daarna 

ergens anders te parkeren, mag natuurlijk wel! 

  

Parkeerverbod op de Maasbanddijk. 
Dit is misschien wel de domste plek 
om je auto te parkeren! 

Parkeerplaatsen voor vissers. Rechts op de foto grote parkeerplaats onder aan de dijk. Links op de foto is ruimte voor3-4 
auto's op een rij. Let op! Hier niet parkeren voor het grote hek naar het natuurgebied. 



 

Meevistoestemming is geen dagvergunning! 

Om meer mensen kennis te laten maken met de hengelsport, 

geeft Sportvisserij Nederland sinds enige tijd de 

MeeVIStoestemming uit. Een prima idee! Iedereen met een 

Vispas kan drie keer een gratis MeeVIStoestemming aanvragen 

om, op een vooraf vastgestelde datum, samen met iemand te 

gaan vissen. De toestemming is geldig in alle wateren die staan 

vermeld in de “Gezamenlijke lijst van Nederlandse 

Viswateren”.  

Echter, om overbevissing te voorkomen zijn de Hoogenhof 

vijvers en de kolken in Heumen niet ingebracht in deze 

“gezamenlijke lijst”. De MeeVIStoestemming is in deze 

wateren dus niet geldig. In overleg met de gemeente Heumen 

mag hier namelijk uitsluitend gevist worden met een 

(dag)vergunning die is afgegeven door onze vereniging. Bij de 

Vispas heb je van ons daarom ook de bijbehorende 

lidmaatschapskaart en vergunning ontvangen. Wil je een keer 

een gastvisser meenemen, dan kun je voor hem/haar een 

dagvergunning aanvragen bij onze penningmeester, maar let 

op: die gastvisser moet zelf wel een Vispas bezitten. Op onze website staat meer over de procedure 

(http://www.hsvdevriendenkring-heumenmalden.nl). Zorg er verder voor dat je de vergunning altijd 

bij je hebt als je gaat vissen. Want vis je zonder de vergunning bij je te hebben, dan bedraagt de 

boete € 90,-- en vis je terwijl je helemaal geen vergunning hebt, dan bedraagt de boete € 130,--. 

 

Grasmaaien dit jaar anders dan normaal 

Onze vaste hovenier is door een operatie aan 

zijn oog langer uit de roulatie dan wij hadden 

verwacht. Daarom heeft het bestuur zelf de 

bosmaaier ter hand genomen. Uit 

veiligheidsoverwegingen maaien we altijd met 

z’n tweeën, maar omdat er dus twee mensen 

beschikbaar moeten zijn, kan er niet zo vaak 

gemaaid worden als in andere jaren. Daarnaast 

speelt het weer ons de laatste tijd ook parten; 

we zijn niet bang voor regen, maar maaien in de 

regen kan nu eenmaal niet. Het is dus roeien 

met de riemen die we hebben, maar wel met 

alle hens aan dek! 

De MeeVIStoestemming is niet geldig in het 
viswater van HSV De Vriendenkring 

Bestuurslid Patrick Janssen aan de slag op De Steenkamp. 

http://www.hsvdevriendenkring-heumenmalden.nl/index.php/vergunning


Karper-Jeugddag St Jan 

Het Spiegelkarperproject Nijmegen (SKP 

Nijmegen) behartigt de belangen met 

betrekking tot het uitzetten van karper in de 

regio Nijmegen. HSV De Vriendenkring 

ondersteunt dit project van harte en is er 

daarom sponsor van. Op zaterdag 25 juni 

organiseerde SKP Nijmegen, in samenwerking 

met Hengelsportfederatie Midden Nederland, 

een Karper Jeugddag op de vijvers van St. Jan 

aan de Winkelsteegseweg in Nijmegen. Het was 

een leuke dag waar bekende karpervissers niet 

alleen hun geheimen prijs gaven, maar waar de 

jeugdige toeschouwers zelf de hengels ter hand mochten nemen. 

En dat deden ze met succes. Voor de middag was het weer goed; 

na de middag regende het behoorlijk. Toch liet de échte 

jeugdvisser zich daar niet door weerhouden.  

 

Na de middag liet het weer het af weten. Dat hield de échte 
vissers gelukkig niet tegen. 

Voor de middag was het goed toeven. Geen visstek meer vrij! 

Ook karpervissen doe je met de Vispas. 
Dat was een belangrijke boodschap van 
de federatie. 

Kleine mannen, grote vissen… Bekende karpervissers deelden hun geheimen. 


