Nieuwsbrief VVSM vzw – juli 2022.
Door Jos Eykens, voorzitter.
Deze keer geen tijdschrift ’t Meer maar wel deze nieuwsbrief ter vervanging.
Vorig jaar rond deze tijd werden wij geconfronteerd met een uitzonderlijke
zware overstroming. Op sommige plaatsen in België maar ook in Duitsland is
de materiele schade nog niet volledig van de baan. De Massale vissterfte in het Demerbekken ligt
nog vers in het geheugen. Ondertussen werden de overstroming in de regio Lummen en Herk-deStad dan toch erkend als natuurramp. Daardoor kunnen er schadeclaims ingediend worden.

Inleiding

Na een zware onweersbui op 20 mei werd er weer vissterfte op de Demer vastgesteld. En de week erna was
het een tweede keer raak. Het water kleurde zwart en liet een stinkende geur in de omgeving
achter. Stroomopwaarts het Schulensmeer, hetzij boven Herkenrode, dreven massaal weer kapitale vissen stroomafwaarts. Snoeken, karpers,
kopvoorns, e.a. waren weer het slachtoffer geworden van … ja, van wat? Te weinig zuurstof
of waren het toch giftige stoffen die na de zware
regenval in de Demer terecht gekomen is. Wie
zal het zeggen?

Vissterfte op de Demer

En toch … is er hoop. Niet alle vissen zijn hiervan het slachtoffer geworden. Op plaatsen
trekken spelende, kleine visjes ringen op het
water. Links of rechts wordt er al eens een
snoek gevangen. Bij een eigen vissessie wist
ik een paar kleine karpertjes en kopvoorns te
vangen. Dat is hoopgevend voor de toekomst.
De visserij aan het Schulensmeer is een ander verhaal. De vangsten
zijn vanaf de opening bemoedigend te noemen. VVSM vzw is van
mening dat er “meer vis” op het Meer zit dan voor de overstroming
van juli 2021. De ingerichte visplaatsen worden goed gebruikt. Vissers maakten gebruik van de
vrije doorgang omdat de slagboom de laatste 3 jaren niet meer dicht is geweest. Op die manier
waren de achterliggende, ingerichte visplaatsen gemakkelijk met de wagen te bereiken. Dat werd
gedoogd toegelaten. Zo zou het moeten. Maar waar ik voor vreesde en al voorspelde, is vandaag
18 juli een feit. De slagboom terug dicht en op slot. Volgens de letter van de wet zijn op die manier
23 ingerichte visplaatsen “achter de slagboom” niet meer met de wagen te bereiken. Waarom
precies nu in volle bouwverlof? Veel vissers hadden zich verheugd op een dagje zorgeloos vissen
op het Schulensmeer, maar moeten nu geërgerd rechtsomkeer maken of wachten af tot er PV’s
worden uitgeschreven. VVSM vzw is al jaren vragende partij om het probleem van de slagboom
opgelost te krijgen, maar tot nu toe zijn daar geen oren naar.

Schulensmeer

Onze jeugdwerking heeft “coronaschade” opgelopen. De voorbije
30 jaren heeft VVSM-jeugd altijd kunnen samenwerken met Moed
en Geduld Halen, die hun accommodatie daarvoor gratis ter beschikking stelde. In het begin van het jaar is die jarenlange samenwerking onder impuls van onze
eigenste erevoorzitter van VVSM vzw éénzijdig en zonder overleg opgezegd. Zij nemen de organisatie en het begeleiden van alle activiteiten (gehandicapten) aan de vijver over en waarvoor?
Centen? Wie zal het zeggen! Hierdoor zijn jarenlange vriendschappen verloren gegaan.

Coronaschade

Niet getreurd. VVSM-jeugd wil blijven samenwerken met de Stad Halen. Zo hebben zij Schulensfun, een activiteit van de
Sportraad al achter de rug. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers/begeleiders hieraan te bedanken …
klasse. Ook onze eerste minikampje in juli is achter de rug. Deze
keer werd geopteerd voor drie dagen hengelplezier op de ingerichte
hengelsteigers aan het Schulensmeer. Ondanks de lage waterstand van het Meer werd er gevist op een hengellengte van 5m. En
… die erbij waren, zagen dat het goed was. De eerste dag, nog wat
onwennig, werden 54 vissen gevangen. Daarvoor tekende 7 vissertjes tussen 6 en 12 jaar. De dag erop 132 vissen en de laatste dag
193 stuks. Dat was zeker de moeite waard. En op 22, 23 en 24
augustus proberen we dat nog eens over te doen.

VVSM-jeugd

Met dank aan Raf kan je VVSM vzw terugvinden op Facebook. Onder de
naam van: ”verenigde vissers schulensmeer” moet je onze intake kunnen vinden. Geef af en toe ook eens je mening. Je kan ook nog steeds beroep doen op onze website
www.schulensmeervissers.be.

Facebook

Volgende jeugdhengelkamp 22,23, en 24 augustus
Schulensmeer. Vooraf inschrijven verplicht.
Telkens van 10.00u tot 16.00u

