
TITEL SLIDE 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  Droogte in 2018 
Willie van Emmerik, 6 november 2018 



100% AFBEELDING + TITEL 2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

2 

Waar was ik….?  

  



100% AFBEELDING + TITEL 2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 3 

Grensmaas 



100% AFBEELDING + TITEL 2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

4 

Schuitenbeek 

  



100% AFBEELDING + TITEL 2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 5 

Visvijver 



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Verwachte effecten 

6 

2015 bureaustudie 

 

 Migratiebarrières, isolatie 

 Debiet/Stroming  

 Waterstand - ondieper 

 Temperatuur  

 Zuurstofconcentratie  

 Stoffenconcentratie/waterkwaliteit 

 Verzilting 

 Algenbloei, botulisme 

 Meer sterfte door scheepvaart en waterkrachtcentrales 

 En door predatie 

 

 

 

Van Emmerik, W.A.M, 2016   



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

7 
7 

 

 

 

Foto RAVON? Foto’s Frank Bosman 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqh4OxpLPeAhXCIlAKHS2NAioQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20484/vissterfte-door-droogte-en-zuurstoftekort-video.html&psig=AOvVaw2bjtUvSU_HS6ZR2oCYNlj3&ust=1541164784156886


75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Actie? 

8 

 

 Vrijwilligers sportvisserij – regionale federaties en hengelsportverenigingen 

 Calamiteitenteams 

 Overzetacties  

 Infobladen 

 https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/viswaterbeheer/ 

 



25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Reddingsacties  
 
 

 In Achterhoek en omgeving 

 50 locaties 

 Beken, sloten, vijvers 

 

  
9 

Bijv. Hengelsport Federatie Midden Nederland 

 

 Veel acties door sportvissers /vrijwilligers 

 Ook zorgplicht waterbeheerder! 

 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Duurzamere maatregelen 

10 

O.a. voor beken 

 In ondiepe wateren – diepe plekken aanleggen 

 Schuilplekken – tegen predatie – dood hout 

 Beschaduwen 

 

 

 

WABES (Waterbeschikbaarheid) 

 Veiligheid, drinkwater, energievoorziening, landbouw, industrie, scheepvaart 

 Natuur, recreatie, visserij aan het eind van het rijtje 

 

 



AFSLUITING 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  

Bedankt voor uw aandacht. 


