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Intro - beste lezer, 
 

2019 ligt vers achter ons. Het Schulensmeer heeft het voorbije jaar voor heel wat kopzorgen 

gezorgd, zonder dat V.V.S.M. vzw daar enige vat op heeft gehad. De verschillende infoverga-

deringen omtrent het E-Life Delta Schulensbroek moest ikzelf omwille van vakantieplannen 

aan mij laten voorbijgaan. In overleg hebben de overige aanwezige bestuursleden zich goed 

van hun taak gekweten. Je kan daarover verder in dit nummer meer lezen.  

 

Wat de vangsten Schulensmeer betreft, zijn we snel uitgepraat. De meeste vissers bleven door 

de slechte vangsten weg. De “diehards” hadden het niet gemakkelijk. Gezien de resultaten 

van voorbije jaren bleven de vangsten 2019 ver onder het gemiddelde. Mogelijke oorzaken 

zijn niet onmiddellijk aanwijsbaar.  

 

De datum van de opruimactie 2020 werd reeds geprikt en kan je in je agenda noteren, m.n. 

zaterdag 28 maart 2020.  Een warme oproep aan alle deelnemers.  

 

Mij rest allen nog een fantastisch, liefdevol, gezond en gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Dat 

je met volle teugen mag genieten van de kleine dingen in het leven. Veel visplezier.  

 

Jos Eykens  

Voorzitter. 

Voorzitter: Jos Eykens       Korpse straat 8 

  013/443511      3540 Donk (Herk-de-Stad) 

  Jos.eykens@pandora.be 

 

Ondervoorzitter. Romain Jacobs Kanonniersstraat 9, 

013/442487 3545 Halen 

 

Secretaris: Dany Clemens Kruisstraat 24 

  013/442323 3545 Zelem 

 

Penningmeester: Theo Hanegreefs  Huzarenstraat 3 

  013/522201  3560 Lummen 

 

Jeugdcoördinator    Smets Roger       Bloemendaalstraat 135,     

                                013/442493         3545 Halen 

 

Bestuursleden: 

Jean Hendrix       Liniestraat 71, 3545 Halen 

Leon Putzeys      Oude straat 43, 3540 Herk-de-Stad 

Peter Ribus       Hulshoekstraat 14, 3560 Linkhout 

Dirk Kaelen       Vaalvijverstraat 46, 3585 Beringen 

Siegfried Vandepoel    Hogenstraat 70, 3450 Geetbets 
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Hernieuwen lidmaatschap 2020 
 

Het is weer zover. Elk jaar rond deze tijd vallen we in herhaling: “ Wat gaat 

de tijd toch snel”. 2019 ligt weer even achter ons. We hebben onze beste 

wensen overgemaakt aan hen die ons dierbaar zijn en hopelijk mag een 

deel van onze goede voornemens uitkomen.   

 

Het bestuur wil jullie van harte bedanken voor het vertrouwen in het voorbij jaar en zou het ten 

zeerste op prijs stellen mochten wij voor jullie in 2020 hetzelfde, of misschien nog meer, kun-

nen betekenen. Met de voortgang van het Europees Life Delta project in het vooruitzicht, is 

het meer dan ooit nodig om lid van V.V.S.M.vzw te blijven en/of te worden. Wanneer de werken 

precies zullen aanvangen, is nog niet geweten.  

 

Het lidgeld van €18,00 kan je overmaken op rekening van V.V.S.M vzw BE94 0011 9642 8514.  

Voor je lidmaatschap krijg je driemaandelijks het tijdschrift Hengelsport van Sportvisserij 

Vlaanderen, inclusief verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijk-

heid en 4 x per jaar ’t Meer, boordevol informatie.   

 

Jongeren onder de 18 jaar kunnen beter hun lidgeld van €18,00 overmaken op bankrekening 

BE14 7351 1106 4883  met BIC: KREDBEBB van V.V.S.M.-jeugd. Vermeld bij je overschrijving 

zeker naam, adres en rijksregisternummer. Het rijksregisternummer is zeer belangrijk voor de 

verwerking van de verdere ledenadministratie.  

 

 

Werkwijze om gedeeltelijke terugbetaling van je ziekenfonds.    

 

Om te weten of je een deel van je lidgeld terugbetaald krijgt door je ziekenfonds, ga je naar je 

plaatselijk kantoor (of via internet) en vraag je een aanvraagformulier “Sportpremie” aan. Dat 

stuur je dan naar V.V.S..M. vzw, Huzarenstraat 3, 3560 Lummen. Onze penningmeester Theo, 

zal dan het formulier invullen en je via de post terugsturen.   

 

Geniet met volle teugen van de kleine dingen   

De bestuursploeg van V.V.S.M en V.V.S.M.-

jeugd wenst jullie en aan allen die je dierbaar 

zijn een fantastisch 2020 toe. 
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Hengelvangstregistratie Schulensmeer 2018.  
 

 

1. Inleiding. 

 

Elke visser van het Schulensmeer kijkt jaarlijks reikhalzend uit naar de start van het nieuwe 

hengelseizoen op 1 juni, meestal met hoge verwachtingen wat vangsten betreft. Voor sommige 

vissers komt daar nog bij dat het nieuwe hengelseizoen ook de start is van de hengelvangst-

registratie. V.V.S.M.vzw is daarmee in 1999 gestart. 2018 was de 19e editie.  

 

13 vissers, meestal oudgedienden maar nog steeds gemotiveerd, leverden hun resultaten 

weer in. Dat deden ze met de gekende hengelvangstregistratieformulieren van de vereniging. 

Die formulieren zijn te downloaden via de website www.schulensmeervissers.be. De papie-

renversie is af te halen In de inkomhal van het ontmoetingscentrum ’t Vloot, Demerstraat 60, 

3560 Linkhout-Lummen.  

 

Valère Wouters zaliger was zowat het aanspreekpunt als de formulieren moesten verzameld  

worden. Hij deed dat nauwgezet, elk jaar opnieuw. Dit valt nu weg. Dit hoeft geen domper op 

het succes van de vangstregistratie te zijn. Je kan steeds terecht bij één van de bestuursleden 

of je kan je formulieren ook opsturen naar Jos Eykens, Korpse straat 8, 3540 Donk (Herk-de-

Stad). Per e-mail kan dat uiteraard ook. Wij kijken er al naar uit. Maar eerst de resultaten 2018. 

 

 

2. Overzicht van de deelnemers. 

 

Naam Aantal 
regi-

straties 

Hengel-
uren 

Gevan-
gen 

stuks 

Stuks per 
manhenge-

luur 

Boons Olga 9 35 84 2,4 

Eykens Jos 5 21,5 157 7,3 

Feyaerts Paul 13 40,5 84 2,1 

Gielis André 11 55 224 4,1 

Jacobs Romain 4 19 56 2,9 

Magis Ludovicus 11 51,5 259 5,0 

Mattheus Jenny 11 35 68 2,0 

Schollen Gilain 14 64,75 174 2,7 

Vanderheiden August 11 41 134 3,3 

Vangoethem Eddy 2 11 41 3,7 

Vanhoudt Frans 26 141 1037 7,4 

Vanheel Luc 20 132,5 1001 7,6 

Verhemeldonck Valère 9 42 208 5,0 

Totalen  146 689,75 3527 5,1 

  

 

Fig. 1 Tabel met overzicht deelnemers en ruwe resultaten. 
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13 medewerkers dienden hun registratieformulieren binnen, samen goed voor 146 visbeurten 

in de periode tussen 1 juni en 1 november. Opvallend in de individuele roosters is dat voor de 

meeste deelnemers het visseizoen eind september eindigt. Daarvoor zijn wel verschillende 

redenen te vinden, zoals misschien verzadiging, vangsten die terugvallen, het weer, werken 

in de tuin, enz.. Dat is meestal een terugkerend fenomeen.  

 

De 146 hengelbeurten waren dan weer goed voor 689,75 manhengeluren met hieraan gekop-

peld 3527 gevangen vissen. Dit aantal brengt het gemiddelde per manhengeluur op 5,1. In 

2017 vielen plots de vangsten begin augustus al stil. Dat was in 2018 niet het geval. Het kostte 

wel wat meer moeite in dezelfde periode als toen, maar dat hoort bij het vissen.   

 

 

Fig. 2 Gemiddelden per manhengeluur sinds 2006. 

 

 

In het aantal registraties, de manhengeluren en het aantal gevangen stuks treden elk jaar 

opnieuw wat verschillen op.  T.o.v. 2017 waren dat 8 hengelbeurten minder en het aantal 

manuren daalde met ongeveer met 60 uren. Het aantal gevangen stuks steeg dan weer met 

383. Dat resulteert uiteraard in een hoger gemiddelde. 

 

De rode lijn in figuur 2 geeft de trendlijn weer in de periode 2006 – 2018. Die is in licht dalende 

lijn. Moeten we ons daarom zorgen maken? De verschillen zijn niet van dien aard dat enige 

ongerustheid op zijn plaats zou zijn. We hebben geen glazen bol wat de toekomst betreft. 

Daarom zal V.V.S.M.vzw de vangstregistratie in de volgende jaren trachten in stand te houden.  

 

Het succes van de vangsten is altijd een optelsom van bepaalde invloedsfactoren. De water-

kwaliteit is daar één van en zeker niet van de minste. 85% van het water in het Schulensmeer 

is Demerwater. In Vlaanderen is de waterkwaliteit van 9 van de 10 waterlopen slecht of ontoe-

reikend. De Demer is één van de meest en sterkst vervuilde waterlopen van Vlaanderen. Dat 

bepaalt mede de toestand van het Meer in de zomer met meestal algenbloei, hoge pH-waar-

den met grote zuurstofschommelingen tot gevolg. Die factoren hebben invloed op de groei van 

vooral juveniele vissoorten. Dat heeft op termijn natuurlijk ook zijn invloed op de vangsten.  
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blankvoorn
89%

brasem
2%

baars
7%

kolblei
0%

hybride 
0% andere

2%

Hopelijk is de abominabele waterkwaliteit van de laatste jaren een reden om het vervuilde slib 

uit het Meer te verwijderen i.p.v. het onder de waterlijn te dumpen. V.V.S.M.vzw hoopt dat de 

Vlaamse Overheid op die beslissing alsnog terugkomt.  

 

 

3. Overzicht van de gevangen soorten van de voorbije 3 jaren. 

 

Gezamenlijke vangsten per soort 

Soort  Aantal Soort  Aantal 

  2015 2016 2017 2018   2015 2016 2017 2018 

Blankvoorn 3804 5623 2870 3127 Pos 36 30 38 11 

Brasem 255 134 72 66 Kroeskarper   4    

Baars 443 459 91 262 Giebel    25 7 3 

Kolblei 22 30 21 5 Snoekbaars  9 19 2  

Hybride 49 27 17 16 Winde 3 13 8 7 

Rietvoorn 15 323 11 26 Karper   59 2 2 

Riviergrondel   1    Zonnebaars   5    

Alver   2 1  Zeelt    1    

Paling     1 1 Kopvoorn     1 1 

     Snoek    1 

Soorten 9 16 14 13 Totaal 4643 6755 3144 3528 

 

Fig. 3  Soorten en hun aantallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  aantallen  % 

blankvoorn 3127 88,6 

brasem 66 1,9 

baars 262 7,4 

kolblei 5 0,1 

hybride  16 0,5 

andere 52 1,5 

totaal 3528   

 

Fig. 4  Resultaten van aantallen per soort in taartdiagram. 
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Het aantal soorten  (fig. 3) scoort met 13 goed. Sommige soorten komen in de registratie prak-

tisch niet voor en worden maar uitzonderlijk gevangen. Dat komt doordat onze deelnemers 

aan de vangstregistratie zich vooral toeleggen op “witvis”, noem het “voornvisserij”. Destijds 

dat er nog een tweede lijn als bijvangst werd ingelegd is zowat voorbij. Toentertijd werden die 

gebruikt om eventueel paling, snoek of dwergmeerval te vangen, die dan werden meegeno-

men als consumptievis. De mentaliteit van de meeste vissers is veranderd. Vandaar bijna geen 

uitzonderlijke bijvangsten meer.   

 

 

4. Vergelijking van soorten sinds 2015. 

 

 

4.1 De blankvoorn.  

Blankvoorn is de voornaamste soort van onze rapporteurs. Zij vissen doorgaans  met de vaste 

stok vanaf de oever. Alle medewerkers zetten de gevangen vis nagenoeg onmiddellijk terug. 

Het bewaren in een leefnet is trouwens verboden. Enkel bij toegelaten wedstrijden kan het nog 

wel. De tabel van fig. 5 geeft een overzicht van alle gevangen blankvoorn in lengteklassen.  

Blankvoorn 
  

aantallen 
2015 

% 
  

aantallen 
2016 

% 

  

aantallen  
2017 

% 
  

aantallen  
2018 

% 
  

6/10cm 29 0,8 72 1,3 92 3,2 8 0,26 

11/15cm 731 19,2 1001 17,8 394 13,7 335 10,71 

16/20cm 2334 61,4 3562 63,3 1596 55,6 1315 42,05 

21/25cm 681 17,9 877 15,6 666 23,2 1306 41,77 

26/30cm 28 0,7 111 2,0 116 4,0 160 5,12 

31/35cm 1 0,0 0 0,0 6 0,2 3 0,10 

 totaal 3804   5623   2870   3127   

 

Fig. 5 De aantallen gevangen blankvoorns in lengteklassen. 
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Fig. 6 De aantallen in grafiekvorm. 
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Dat blankvoorn het hoofdaandeel uitmaakt in het totaal van de vangsten is niets nieuws. Al 

onze deelnemers zijn vissers die gespecialiseerd op blankvoorn vissen. Bijvangsten zijn uiter-

aard welkom, maar maken maar 11% van de vangsten uit.  

De grafiek van fig. 6 geeft aan dat er een verschuiving is van lengteklassen 16/20cm naar 

21/25cm. Dat was ook de eerste reactie van onze deelnemers, meer dikke blankvoorn. De 

trend die vorig jaar al waar te nemen was, zet zich door en begint normale vormen in de po-

pulatie aan te nemen. Dat is hoopvol. Als die trend zich voortzet, zullen er minder kleine blank-

voorns gevangen worden. Dit heeft te maken met de voedselconcurrentie binnen het bestand 

blankvoorn. De biomassa per ha zal nauwelijks veranderen. De invloed van de aalscholvers 

op deze soort valt nauwelijks aan te tonen. Een voorzichtig besluit is dat de lengteklasse 

26/30cm nog steeds onder druk staat. De doorgroeikansen naar die klasse zijn gering.  

Wat de lagere lengteklasse betreft, zien we een lichte afname. Onze rapporteurs vonden ook 

dat er vorig jaar weinig kleine voorns in de oeverzone waar te nemen waren, dus minder één-

jarige blankvoorns. De oorzaak hiervan zou wel eens de waterkwaliteit kunnen zijn tijdens de 

ontwikkeling van broed. Dat is zeker een gegeven dat dient opgevolgd te worden.   

 

 

4.2 De brasem. 

 

brasem aantallen  aantallen  aantallen  aantallen   

  2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

6/10cm 40 15,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

11/15cm 78 30,6 18 13,4 6 8,3 0 0,0 

16/20cm 69 27,1 44 32,8 8 11,1 4 6,1 

21/25cm 26 10,2 32 23,9 8 11,1 6 9,1 

26/30cm 18 7,1 5 3,7 14 19,4 13 19,7 

31/40cm 8 3,1 12 9,0 31 43,1 14 21,2 

41/50cm 2 0,8 15 11,2 2 2,8 12 18,2 

51/60cm 14 5,5 8 6,0 3 4,2 17 25,8 

 totaal 255   134   72   66   

 

Fig. 7  De aantallen gevangen brasems in lengteklassen. 

 

  

De aantallen gevangen brasem zijn de laatste jaren zichtbaar afgenomen (fig. 7), alhoewel dat 

dat ook genuanceerd moet worden. Sommige vissers die gericht op brasem vissen, bijv. met 

de feederhengel weten te vertellen dat ze goed brasem vangen. We zullen volgende registratie 

enkele van die vissers mee op de kar zien te krijgen.  

Vermoedelijk vindt dit ook zijn oorzaak in een optelsom van factoren. Wat wel opvalt in fig. 8, 

is dat er een duidelijke verschuiving naar de hogere lengteklassen zichtbaar is. Hopelijk is dit 

resultaat geen losstaand feit.  Afwachten maar of die trend zich de volgende jaren verderzet.  
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Fig. 8 De aantallen in grafiekvorm. 

 

4.3 De baars.  

 

baars aantallen  aantallen  aantallen  aantallen  

  2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

<10cm 370 83,5 323 70,4 25 27,5 121 46,2 

11/15cm 48 10,8 57 12,4 32 35,2 113 43,1 

16/20cm 20 4,5 60 13,1 31 34,1 26 9,9 

21/25cm 4 0,9 17 3,7 3 3,3 2 0,8 

26/30cm 1 0,2 2 0,4 0 0,0 0 0,0 

 totaal 443   459   91   262   

 

 

Fig. 9  De aantallen gevangen baarzen in lengteklassen. 

 

Kleine baarsjes worden door onze deelnemers gemakkelijker gevangen (fig.9). Ze houden zich 

op in scholen en zoeken hun prooien in de scholen juveniele blankvoorns, die dan weer de 

visplaatsen afschuimen naar voedsel. Een made of ander levend aas is dan een snelle hap 

tussendoor.  

Grotere exemplaren zijn een ander verhaal. Ook de liefhebbers die gericht op grotere baarzen 

vissen komen niet aan hun trekken. Staan de hogere lengteklassen van deze soort meer onder 
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druk van predatie door aalscholvers dan andere soorten? Ook hier zal de toekomst uitwijzen 

of er een kentering komt in deze waarnemingen.  

De grafiek van fig. 10 laat uitschijnen dat er een lichte verschuiving is naar de hogere tussen-

klasse 16/20cm. Eén ding staat vast: er is voldoende reproductie van baars. Nu maar hopen 

dat ze de kans krijgen door te groeien naar de hogere lengteklassen. 

 

Fig. 10  De aantallen in grafiekvorm. 

4.4 Andere soorten. 

 

Door het kleine aantal gevangen exemplaren van de groep van andere soorten is het moeilijk 

om hieruit een tendens af te leiden. Het aantal soorten, gevangen in 2018, is met 13 soorten 

(fig. 3) normaal te noemen. Net als in 2017 is er één kopvoorn geregistreerd. Verder vinden 

we nog kolblei (7), hybride (17), rietvoorn (26), paling (1), pos (11), giebel (3), snoek (1 – 

70cm), winde (7) en karper (2) terug.  De optelsom van deze soorten maakt maar 2% uit van 

de totale vangsten van 2018.  

 

Winde doet het al jaren minder goed. Onze rapporteurs stellen hun visserij op de bodem af. 

Winde is net als kopvoorn een stroomminnende vissoort en zoekt in het Meer hoofdzakelijk 

zijn voedsel in de waterkolom. Dat kan één van de redenen zijn waarom de winde niet in grote 

aantallen gevangen wordt. De rietvoorn sluit daar een beetje bij aan, alhoewel die in 2016 

massaal werd gevangen.  

De kolblei is teruggevallen naar 5 exemplaren. Gaat die in de toekomst verdwijnen uit het 

Schulensmeer? De hybride, meestal een kruising tussen blankvoorn en brasem (16), wordt 

dan weer wel regelmatig gevangen  

 

Soorten zoals bittervoorn, vetje, blauwbandgrondel worden niet gevangen. Ze zijn met zeker-

heid wel in het Meer en/of aanliggende wateren aanwezig. Ook de “grote modderkruiper”, 

doelsoort voor Europa, zou in het gebied aanwezig moeten zijn.  
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5. Besluiten. 

 

- 2018 was een “normaal” goed hengeljaar. Blankvoorn blijft de hoofdmoot uitmaken wat 

betreft de vangsten door onze medewerkers. De toegepaste hengeltechniek is hier niet 

vreemd aan.  

- De soortendiversiteit is met 13 soorten erg hoog. Alhoewel sommige soorten maar één of 

enkele exemplaren van het totaal uitmaakten, is dit toch bemoedigend en toont aan dat de 

diversiteit van soorten in het Schulensmeer erg hoog is. Je kan hier spreken van een eco-

logisch evenwicht met nagenoeg geen uitheemse soorten.  

- Merk op dat er een lichte verschuiving in lengteklasse waar te nemen is bij de besproken 

vissoorten blankvoorn, brasem en baars. Hopelijk zal deze trend zich doorzetten. Er is nog 

voldoende reproductie.  

- Uitheemse ingeburgerde soorten worden praktisch niet meer gevangen. Zonnebaars 

kwam niet meer voor in de resultaten van onze medewerkers.  

- Soorten als rietvoorn, winde, kopvoorn zouden speciale aandacht moeten krijgen vermits 

er maar enkele exemplaren van gevangen werden. Deze soorten worden nooit gericht be-

vist. Misschien is dat één van de redenen waarom ze zo weinig aan bod gekomen zijn.  

- Zeelt hoort zeker ook thuis in het Schulensmeer. Bij activiteiten op de jeugdhengelplas 

wordt die af en toe gevangen, wat zijn aanwezigheid bevestigt.  

- Paling is bij bemonsteringen van de laatste jaren massaal gevangen. Met de “handlijn” is 

daar nagenoeg geen sprake van. Er wordt bij mijn weten ook niet gericht meer op gevist. 

De toegangsuren beletten bijv. om te “peuren”. Een vistechniek die hiervoor nochtans de 

visserij die hiervoor het meest geschikt is.     

- Van roofvis, meerval en karper zijn gegevens binnen die groep van vissers beschikbaar. 

Uit gemoedelijke gesprekken met hen is af te leiden dat er voldoende en mooie vangsten 

van deze soorten geregistreerd werden.  

- Algemeen kunnen we stellen dat het Schulensmeer, wat de sportvisserij betreft, nog steeds 

een hotspot in Vlaanderen is. Hopelijk blijft de toekomst van de sportvisserij aan het Schu-

lensmeer verzekerd en kunnen we nog lang genieten van deze vorm van natuurbeleving.  

 

 

6. Bedreiging. 

 

- De belabberde waterkwaliteit in de zomer. Het volume water in het Meer bestaat voor 90% 

uit Demerwater. De kwaliteitsnormen worden niet gehaald. Laat ons hierbij ook nog maar 

eens even stilstaan met de twee zware vissterftes op de Demer van vorige zomer. 

- De geplande werken i.v.m. het E-life Delta project. Het bodemsubstraat van de bergings-

vijver en het opvangbekken worden gemanipuleerd en in de pijpenkop gecontroleerd (?) 

gedumpt. Welke impact dit gaat hebben, is een open vraag. En dit zonder enige veilig-

heidsgarantie van de initiatiefnemers.  
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Inleveren formulieren hengelvangstregistratie 2019. 

 

Als ik op mijn eigen vangsten van 2019 moet afgaan, ik u verzekeren dat de vangsten een 

heel stuk minder waren dan alle vorige jaren. Nochtans had VVSM vzw einde mei, zoals alle 

vorige jaren, de visplaatsen netjes gemaaid. Daar zal het niet aan gelegen hebben. Wat opviel 

was dat het water kraakhelder was en de onderbegroeiing snel zichtbaar werd en op verschil-

lende plaatsen zelfs  bij het vissen een storende factor werd.  

 

Maar wat met de vangsten? 
 

Vol goede moed werd het visseizoen op 1 juni afgetrapt. Alle vissers hadden hoopvolle ver-

wachtingen, gezien de mooie vangsten van de laatste jaren. In het begin van het seizoen is 

het altijd wat minder. Rond het bouwverlof komt dat gewoonlijk in orde. Niets was echter min-

der waar. Onze geschubde vrienden wilden niet meewerken. De verwachte vangsten bleven 

uit. De vissers bleven weg. Wat scheelde er met het water? Was het omdat het wachtbekken 

in 2019 nagenoeg geen “rijk” water van de Demer binnengekregen heeft? Een duidelijk aan-

wijsbare oorzaak is niet meteen voorhanden. Was de waterkwaliteit de oorzaak? In die periode 

van het jaar voert VMM nochtans om de 14 dagen zijn controlemetingen uit. Van uit die hoek 

is er nooit enig signaal gekomen dat er iets mis zou zijn gegaan. Algenbloei en blauwalgenbloei 

zijn er niet geweest. Vissterfte is niet waargenomen. De geplande watersporten van OSM zijn 

kunnen doorgaan. Dus alles ok, behalve de vangsten. Als je daarvoor een plausibele verkla-

ring hebt, dan hoor ik het graag. Stuur ze zeker door 

 

Oproep. 
 

Toch zou ik willen oproepen om zo veel als mogelijk jullie vangstregistraties 2019 door te stu-

ren. Dat kan via mail jos.eykens@pandora.be of via de post op adres van Jos Eykens, Korpse 

straat 8, 3540 Donk (Herk-de-Stad). 

  

En nu op naar 2020. Wie doet mee met de registratie? 
  

 

Vangsten op de omliggende waterlopen. 
 

Het visbestand van de omliggende waterlopen 

is de laatste jaren spectaculair toegenomen. 

Zij die de moeite al eens gedaan hebben, al is 

dat niet gemakkelijk met de hoge dijken en de 

bijna ondoordringbare begroeiing, zijn erg te-

vreden met hun vangsten. Al moet gezegd dat 

de Demer in 2019 minder dikke vissen ople-

verde. De twee vissterftes in 2018 zullen daar 

niet vreemd aan zijn. Alleszins een aantal vis-

sers weet alleszins de visserij op onze water-

lopen te waarderen. Hopelijk blijft dat zo in de 

toekomst en kan VVSM vzw voor hen iets be-

tekenen. 
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De toekomst is aan de jeugd.  

 

De laatste jaren vinden onze jeugdactiviteiten vooral plaats tijdens de grote vakantie. In het 

laatste nummer hebben we jullie daar al over geïnformeerd wat betreft het hengelkamp vaste-

stok in de tweede week van juli. Dat was een topper op alle gebied. Bedankt aan alle deelne-

mers en vrijwilligers. Dat verdient een dikke pluim. 

 

Het feederkamp, einde augustus, mocht dan wat 

minder zijn. 7 deelnemers boden zich de eerste 

dag aan. De activiteit stond ingepland aan het 

Schulensmeer. Daar moest je al van goeden 

huize zijn om een visje op het droge te krijgen. 

Dat was al het ganse seizoen zo. Voor de deel-

nemers was dat haast onbegonnen werk.  

 

Gelukkig konden we met het beperkt deelne-

mersveld gemakkelijk uitwijken. In overleg met 

de mensen van vijver Moed en Geduld - Halen 

mochten we in de namiddag gebruik maken van 

hun accommodatie. 

  

’s Middags alles ingepakt en naar Halen. Daar 

werd overgeschakeld op het vaste-stok-henge-

len. De deelnemers waren in hun nopjes. 

 

Het feederhengelen stond centraal en 

daarom werd er opnieuw gekozen om in de 

voormiddag van de volgende dag de tech-

niek van het werpen wat aan te scherpen. 

Veel meer zat er niet in. Opnieuw hetzelfde 

scenario als de dag ervoor. Terug naar de 

visvijver in Halen en met de vaste stok dikke 

karpers vangen.  

 

Een oplossing voor het feederen was in de 

maak. We konden donderdag en vrijdag 

van die week terecht op de vijver van hen-

gelsportzaak Lemmens in Zichem. Daar 

kon gefeederd worden. Woensdag werd 

V.V.S.M.- jeugd Halen  
 

 Roger Smets, Bloemendaalstraat 135, 3545 Halen 

 Tel. 013/ 44 24 93 of GSM 0498 24 25 57.  
   

 Email: roger.smets10@telenet.be 

 Website: www.schulensmeervissers.be 
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nog even overbrugd om dan de week af te sluiten met 2 dagen feederen op “karper”. Dat de 

aanbeten op de vijver en het Schulensmeer niet hetzelfde waren, werd al vlug duidelijk. En 

toch kwamen er regelmatig een dikke brasem of mooie karper boven water. Fantastisch toch 

dat op die manier het feederkamp toch nog een goed einde kende. Bedankt daarvoor.   

 

We konden alle deelnemers aan beide hengelkampen nog een presentje aanbieden. We pro-

beren elk jaar iets waardevol en duurzaam aan te bieden. Zo werd dankzij de tussenkomst 

van Agentschap Natuur en Bos gekozen voor een werphengeltje met molentje. Hiervoor dank 

aan hengelsport Lemmens en Agentschap Natuur en Bos.  

 

Mensen met een beperking.  
 

Deze groep mensen is bij ons van harte welkom. In de periode 

van einde juni tot half augustus ontvangen Moed en Geduld – 

Halen en VVSM-jeugd een viertal groepen. Deze activiteiten 

vallen steeds in goede aarde bij de deelnemers. Dat er af en 

toe eens iets mis kan gaan, maar met plezier wordt opgelost, 

kan je zien op bijgaande foto.  

 

De vrouwelijke deelnemers 

doen niet onder voor de man-

nen. Je mag ervan overtuigd 

zijn dat die volgend jaar terug  

komen.  
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Alle medewerkers van harte bedankt. 
 

Bij de activiteiten van V.V.S.M.-jeugd kunnen we niet zonder vrijwilligers. Zonder hen zouden 

wij nergens staan. Bij deze wil ik namens V.V.S.M.-jeugd al die mensen van harte, figuurlijk in 

de bloementjes zetten. Met speciale dank aan de oud Chiroleiding van Halen, die instaat voor 

de goede gang van zaken bij de barbecue tijdens de activiteiten met de mensen met een 

beperking.  Ook wil ik nog een bedankje sturen naar de bestuurders en medewerkers van 

hengelclub Moed en Geduld, die even enthousiast onze jongeren mee begeleiden, instaan 

voor de uitbating van de kantine en nog zoveel andere dingen. Dikke merci aan allen.  
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 Sterke service + advies voor elke visserij 

 Uitgebreide karperafdeling 

 Ook gespecialiseerd in trofeeën 

Open van 8u30 tot 18u30 

Zaterdag van 8u30 tot 18u00 

Dinsdag en zondag gesloten 
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E-life Delta Demer  

Bij de laatste infovergadering over de stand van zaken omtrent het E-life Delta Demer in ’t 
Vloot, was een afvaardiging van V.V.S.M.vzw aanwezig. Zelf kon ik er niet bij zijn. Binnen het 
bestuur is er naderhand overleg gebeurd met het idee de vragen die toen gesteld werden even 
over te maken aan het projectteam om naderhand misverstanden te vermijden. Vind hierbij de 
communicatie die omtrent de problematiek is gevoerd. 
 

 
Aan dhr. Maarten Van Aert (VMM)                 Lummen 23 november 2019 

 

Geachte, 

 

Bezorgdheden Vereniging VVSM (Verenigde Vissers Schulensmeer vzw) omtrent de 

ontwikkelingen en uitvoering werken Life-Delta Demer wachtbekken Schulensmeer. 

 

Wij, een delegatie van de vereniging VVSM, zijn op de verschillende infomomenten omtrent 

de werken Life-Delta aanwezig geweest. Wij stellen met veel genoegen vast dat in de plannen 

heel wat verbeteringswerken ten behoeve van de hengelsport voorzien zijn. Anderzijds betreu-

ren wij dat algemeen gezien de hengelmogelijkheden beperkt worden. 

 

Wij maken ons zorgen over de toegankelijkheid van de hengelinfrastructuur. Daarom rekenen 

wij erop dat de faciliteiten voor de vissers met hun wagen op de halfverharde weg op de noord-

oostzijde behouden blijven. 

 

Wij menen ook begrepen te hebben dat er achteraf ruimte is om te onderhandelen over de 

toepassingsmodaliteiten en de plaats van de slagboom. 

 

Wij durven erop rekenen dat de hengelplaatsen en hun omgeving nadien regelmatig en aan-

gepast onderhouden worden zodat ze niet door wildgroei overwoekeren. 

 

Wij hebben vernomen dat in het project bekeken wordt om de oversteek van de vlootgracht 

aan de zuidwestkant te verstevigen, te beveiligen en te verbeteren, om nadien het gebruik en 

onderhoud van de achterliggende zone te vergemakkelijken. Dit voornemen kan rekenen op 

onze steun. 

 

De zone: “binnenbekken oost” waar maatregelen tot verhogen van de grondwatertafel worden 

genomen, baart ons zorgen. Vooral het vrij terugkeren van de vissen naar de permanente plas 

vraagt bijzondere aandacht. 

 

Tijdens de werken hopen wij regelmatig en voldoende geïnformeerd te worden. We zijn steeds 

tot overleg bereid. Wij durven erop rekenen dat maximale voorzorgsmaatregelen worden ge-

nomen om de waterkwaliteit en het vis- en onderwaterleven te beschermen.  

 

Met achting,  

Voor VVSM,  

Jos Eykens, voorzitter 
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Antwoord op  - 3 december. 
 
Beste Jos, 
  
Bedankt voor jullie aanwezigheid op de infomarkten en de input die jullie ons bezorgden. Op 
basis van jullie input werden al heel wat inspanningen gedaan voor de hengelsport in het ge-
bied. We begrijpen dat er nog enkele bezorgdheden zijn en gaan daar graag dieper op in. Door 
samen te werken en naar oplossingen te zoeken kunnen we de beste resultaten bereiken. 
  
Tijdens ons terreinbezoek op 22 februari 2018, waarop vertegenwoordigers VVSM, de provin-
ciale Visserijcommissie (PVC) en de visserijbioloog van ANB aanwezig waren, maakten we 
duidelijke afspraken over het aantal en de locatie van de in te richten hengelplaatsen. De plan-
nen werden opgemaakt conform deze afspraken: langs de noordoostelijke oever worden 43 
hengelplaatsen comfortabeler ingericht, waardoor het huidige aanbod bestendigd wordt. In de 
overige druk beviste zones op de tussendijk tussen het Schulensmeer en de zandvang en de 
landstrook aan de Vlootgracht worden geen werken uitgevoerd. Enkel langs de zuidkant van 
het Schulensmeer zullen de hengelmogelijkheden beperkt worden door de inrichting van het 
rietmoeras. Het verslag van het terreinbezoek wordt toegevoegd als bijlage. Later werden er 
nog 3 hengelsteigers toegevoegd aan de noordwestelijke oever.  
De toegankelijkheid van de oevers van het Schulensmeer voor auto’s wordt geregeld via het 
politiereglement. In overleg met de lokale besturen en op de stuurgroep, werd afgesproken dat 
de bestaande afspraken en dit politiereglement gerespecteerd worden in het LIFE-project. Op 
het moment dat we de locaties uitkozen voor de inrichting van de hengelplaatsen langs de 
noordelijke oever, was de toegankelijkheidsregeling een gegeven feit en was duidelijk dat een 
deel van de hengelplaatsen niet bereikbaar zou zijn met de wagen.  
Besluitend willen we stellen dat vanuit het LIFE-project de toegankelijkheid niet gewijzigd kan 
worden. Hiervoor is een aanpassing van het politiereglement noodzakelijk. Verschillende as-
pecten dienen hierbij immers in rekening gebracht te worden, zoals mogelijke conflicten i.v.m. 
rustverstoring, conflicten met andere recreanten, het kunnen garanderen van de toegankelijk-
heid van de oevers en ’t Vloot voor leveranciers en hulpdiensten, enz … De huidige slagboom 
staat daar natuurlijk niet voor niets. Aan de randen van het gebied werden in het verleden 
voldoende parkeermogelijkheden voorzien en het is de bedoeling dat bezoekers van het ge-
bied bij voorkeur hiervan gebruik maken.  
We stellen voor dat we ons eerst concentreren op het effectief realiseren van de voorziene 
hengelplaatsen- en steigers. Na de realisatie en evaluatie kunnen we dan in overleg bekijken 
of wijzigingen aan de toegankelijk aangewezen zijn. 
  
Een verbreding van het brugje over de Vlootgracht zou inderdaad een meerwaarde betekenen 
om deze zone te ontsluiten voor machinaal beheer. We bekijken nog hoe we dit praktisch het 
best aanpakken. 
  
Wat het grachtenstelsel in het oostelijke binnenbekken betreft, hebben we gericht gezocht naar 
inrichtingsmaatregelen die tegemoet komen aan de bezorgdheid i.v.m. vissen die vast komen 
te zitten na overstromingen. Het aanvankelijke idee om verschillende grachten door te trekken 
tot in het Schulensmeer om zo het vrij in- en uitzwemmen van vis te bevorderen, bleek niet de 
gewenste oplossing. Uit de grondwatermetingen en modellering werd duidelijk dat tijdens de 
wintermaanden het grondwater in deze zone hoger doorstijgt dan het peil van het Schulens-
meer. In de zomer zakt het grondwater door verdamping dieper weg dan het peil van het Schu-
lensmeer en vallen veel van de grachten droog. Door de aanleg van het Schulensmeer, waarbij 
over een afstand van 2 kilometer het waterpeil werd uitgevlakt, is deze zone duidelijk ver-
droogd t.o.v. de situatie voor de zandwinning. Indien we de grachten in deze zone zouden 
doortrekken tot in het Schulensmeer, zou de drainerende invloed tijdens de winter en het 
vroege voorjaar nog versterkt worden. Dit zou leiden tot nog lagere grondwaterstanden in het 
late voorjaar en de zomer en dus het nog sneller droogvallen van de grachten tijdens de zomer. 
Indien we het oostelijke binnenbekken opnieuw willen vernatten zoals voor de zandwinning en 
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de grachten hier permanent waterhoudend maken, dan zouden we het peil van het Schulen-
smeer zodanig moeten verhogen dat we aan waterbergend vermogen zouden inboeten én dit 
is natuurlijk ook niet aanvaardbaar. 
We hebben er daarom voor gekozen om de huidige situatie, waarbij het volledige grachten-
stelsel op slechts één punt aan het Schulensmeer aantakt, te behouden. We plaatsen een 
stuw op deze gracht om tijdens de winter en het vroege voorjaar zoveel mogelijk grondwater 
in het gebied op te sparen. De grachten blijven hierdoor tot later in het voorjaar waterhoudend, 
wat de overlevingskans van vis verhoogt. Tijdens de zomer moeten we er echter rekening mee 
houden dat de grondwaterstanden sowieso dalen. Een terugslagklep in de stuw zal ervoor 
zorgen dat vanaf het moment dat het waterpeil in de grachten daalt tot onder dat van het 
Schulensmeer, terugstroming vanuit het Schulensmeer optreedt om zo de diepste grachten 
waterhoudend te houden. 
We spelen ook met het idee om enkele diepere poelen op grachtkruispunten te graven (nog 
niet in de lopende vergunningsaanvraag voorzien) met een bodempeil tot onder de laagst mo-
gelijke grondwaterstand. In dergelijke permanent waterhoudende ‘overzomeringspoelen’ kan 
vis zich terugtrekken zodra de ondiepere grachten droogvallen. Deze mogelijkheid bekijken 
we nog verder en stemmen we graag af met jullie inzichten. 
  
De waterkwaliteit vormt terecht een belangrijk aandachtspunt tijdens de uitvoering van de wer-
ken. We leggen de aannemer zeer strikte voorwaarden op. In het bestek is opgelegd dat een 
permanente monitoring van watertemperatuur (°C), de zuurstofhuishouding, conductiviteit en 
de troebelheid in het Schulensmeer en de zandvang uitgevoerd moeten worden. Daarnaast 
zal VMM de meetinspanningen binnen haar eigen meetnetten verhogen. Vanaf 2020 zullen 
naast het operationele meetpunt op het Schulensmeer op drie bijkomende meetplaatsen de 
basiswaterkwaliteitsparameters (opgeloste zuurstof, pH en conductiviteit), zwevend stof en 
nutriënten worden bemeten, alsook chlorofyl a en cyano-chlorofyl (om algenbloei op te volgen). 
Hoewel de werken een tijdelijke verstorende invloed kunnen hebben, is de doelstelling van de 
inrichtingswerken net een algemene verbetering van de waterkwaliteit en het ecologisch even-
wicht in het Schulensmeer. 

  
Zodra er een concrete werkplanning gekend is, zullen we hierover communiceren. Ook tijdens 
de uitvoering van de werken zullen we zorgen voor een vlotte communicatie over het doel en 
de vooruitgang van de werken.  
  
Met vriendelijke groeten, 
Maarten  
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V.V.S.M. CULINAIR. 
Kok met dienst Romain Jacobs 

 

Noordzee tongfilets met tomatenroom 
 

 

Benodigdheden  

 

- 8 tongrolletjes 

- 1 eetlepel boter 

- Tijm 

- Peper 

- Zout 

- ½ glas sherry 

- 1 eetlepel tomatenpuree 

- 1 eetlepel gesnipperde peterselie 

- Laurier 

- 1,5dl room 

 

 

Bereiding: 

 

Dep de tongfilets droog en rol ze met de velkant naar binnen. Zo behouden ze hun vorm tijdens 

de bereiding. Laat de eetlepel boter smelten in een brede kookpan en schik de tongrolletjes er 

naast elkaar in. Giet er de sherry bij en kruid met tijm, laurier, peper en zout.  

 

Zet het deksel op de pan en laat 8 minuten zachtjes smoren. Haal de tongrolletjes uit de pan 

en houd deze warm. Voeg aan het kookvocht de eetlepel tomatenpuree en de 1,5dl room toe. 

Laat op een hevig vuurtje inkoken tot een lichtgebonden saus. Werk af met de fijngesnipperde 

peterselie. Kruid indien nodig bij. Men kan hier aspergepunten of gestoomde peultjes bij ser-

veren. Serveer dit met een gebakken fleurons of stokbrood.  

Smakelijk eten. 

 

Geduld. 
  
Een visser negeert de voetganger die naast hem stil is blij-
ven staan en nu al meer dan vier uur naar hem kijkt.  
Uiteindelijk wordt de visser het beu en zegt: “Luister, je mag 
het mij niet kwalijk nemen, maar ik vis liever alleen. Koop 
een vislijn, zodat je ook kunt gaan vissen.”  
De voetganger antwoordt: “Wat, ik... ik zou zoveel geduld 
niet kunnen opbrengen!”  

 

 

Slecht rapport! 
 
Een vader tegen zijn zoon: “Zulke belabberde rapportcijfers kan ik niet laten passeren zonder 
een goed pak slaag!” 
De zoon antwoordt in zijn nopjes: “Goed papa, ik weet waar de meester woont.”  
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MUCCA ROSA 
GIFTS TO ENJOY 

 

 Adres:    Grote Baan 60 

       3540 Herk-de-Stad 

 Tel.:       +32 495 36 05 51 

 Email:     muccorosa@telenet.be 



24                                                                                                                                                          V.V.S.M. vzw  

 

 


