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Nieuws uit de regio Oost-Nederland

islessen zijn steeds 
populairder in 
Oost-Nederland. Ten 

opzichte van 2011 is het aantal 
lessen enorm gegroeid: van 23 
lessen in 2011 en 32 lessen in 
2012, naar zeventig lessen in 
dit jaar. Oost-Nederland staat 
hiermee landelijk aan kop. 
Een resultaat om trots op te 
zijn. Ook voor volgend jaar 
ziet het er goed uit. De eerste 
aanvragen voor het voorjaar 
van 2014 zijn al binnen.
Meer vislessen betekent meer 
vismeesters. Gelukkig is hun 
aantal in Oost-Nederland het 
afgelopen jaar ook behoorlijk 
gegroeid. Een aantal vismees-
ters werkt tijdens de theorieles 
in de klas alleen. Er zijn echter 
ook groepjes vismeesters, 
die elkaar feilloos weten te 
vinden als er weer een nieuwe 
aanmelding is voor een les. 
Dat geldt ook voor de vele 
vrijwilligers van verschillende 
hengelsportverenigingen, die 
de vismeesters ondersteunen 
tijdens het praktijkgedeelte 

portvissers die wel 
eens op de IJssel 
vissen hebben het 

ongetwijfeld gemerkt: het stikt 
er van de exotische grondels. 
Sinds een jaar of vijf worden 
vooral zwartbekgrondels mas-
saal gevangen. Er zijn zelfs 
zoveel zwartbekgrondels, dat 
het op dit moment de meest 
gevangen vissoort is in de IJs-
sel. Veel vangen kan leuk zijn, 
maar in het geval van de gron-
dels ligt dat toch anders. Het 
zijn erg kleine en agressieve 
visjes, die daarom door de 
sportvisser niet bijzonder wor-
den gewaardeerd. De sportvis-
ser die witvis wil vangen op de 
IJssel zal de massale vangst 
van grondels als hinderlijk 

STUDENTEN DOEN ONDERZOEK 
NAAR EXOTISCHE GRONDELS

Studenten vangen grondels voor het onderzoek.

VISLESSEN STEEDS POPULAIRDER
Het aantal vislessen wat 
op basisscholen in Oost-
Nederland is gegeven, 
is het afgelopen jaar 
meer dan verdubbeld 
ten opzichte van 2012. 
Maar liefst 70 vislessen 
werden van april tot en 
met oktober verzorgd 
door in totaal twaalf zeer 
enthousiaste vismeesters.

van de lessen aan het water. 
De samenwerking is erg goed. 
Dat is dan ook noodzakelijk 
om van de vislessen zo’n groot 
succes te maken. 

Meer daN viSSeN 
alleeN
Een visles bestaat uit een och-
tenddeel van 1,5 uur theorie. 
Het middagdeel van 1,5 uur 
wordt met de hele klas al vis-

send doorgebracht. Het komt 
voor dat scholen meerdere 
keren een les aanvragen. Daar 
willen de vismeesters en 
vrijwilligers graag gehoor aan 
geven. Het kan immers leiden 
tot de integratie van vislessen 
in het standaardlespakket voor 
groepen 7 en 8 van de basis-
school. 
Het doel van de vislessen is 
kinderen op een goede manier 
kennis te laten maken met 
hengelsport en het leren 
omgaan met vissen en hun 
leefomgeving. Zo breng je de 
kinderen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij. Het 
gaat immers niet alleen om 
het vangen van vis, maar 
onder andere ook om het 
zorgvuldig behandelen van 
gevangen vis en het schoon 
achterlaten van je visplek. 

aaNMeldeN
Hoe vraag je als basisschool 
een visles aan? Docenten kun-
nen via www.vissenschool.nl
informatie vinden over de 
vislessen en kunnen daar 

V 

vislessen worden steeds populairder, de leerlingen van basisschool de regenboog te Marienberg 
zijn enthousiast.

Zwartbekgrondel (foto: P.v.d. Sluis)

ervaren. De grondels zorgen 
er door hun grote aantallen en 
agressieve aasgedrag voor, dat 
witvis niet bij het aas komt.

GeMiddeld viJFTieN 
GrONdelS Per UUr
Positieve bijkomstigheid van 
de makkelijke vangbaarheid, 
is dat de grondels de ideale 
kandidaten zijn voor bemon-
stering met de hengel. Sport-
visserij Nederland is daarom 
samen met de Sportvisacade-
mie (onderdeel van het college 
De Groene Welle) een project 
gestart om de dichtheid van 
het bestand exotische grondels 
in de IJssel in kaart te bren-
gen. Derdejaars studenten van 
de sportvisacademie Zwolle 
hebben in juni en juli getest of 
zijn op een standaardmanier 
grondels kunnen vangen. De 
test verliep uitstekend. Het 
echte onderzoek kon daarom 
in september van start gaan. 
Eén dag per week heeft een 
groep studenten op verschil-
lende plaatsen langs de IJssel 
gevist. Uit de test blijkt dat zij 

Studenten van de Sport vis academie te Zwolle doen sinds september onderzoek naar 
de hoeveelheid exotische grondels op de iJssel. de grondels voor dit wetenschappelijk 
opgezette onderzoek, worden door de studenten met de hengel gevangen.

met gemak gemiddeld vijftien 
grondels per uur kunnen van-
gen. Door te proberen in een 
uur alle grondels binnen een 
afgebakend wateroppervlak 
te vangen, kan een schatting 
worden gemaakt van het totale 
bestand aan grondels op de 
IJssel. 
Dit onderzoek heeft al volop 
belangstelling gekregen van 
verschillende landelijke en 
regionale media. Zo heeft De 
Telegraaf er met een groot arti-
kel aandacht aan besteed. Ook 
waren er items op tv te zien bij 
SBS6 en RTV Oost.
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Kesslersgrondel (foto: Onno Terlouw)

meteen een visles voor hun 
klas aanvragen. De lessen zijn 
bedoeld voor groepen 7 en 8. 
Na ontvangst van de aanvraag, 
neemt de vismeester contact 
op met de docent om een 
afspraak te maken voor de 
visles. 
Lijkt het je zelf ook leuk om 
vismeester te worden? Volg 
dan de cursussen Viscoach en 
Vismeester via Sportvisserij 
Nederland. Sonja Janssen 
zorgt vanuit het federatiekan-
toor in Raalte onder andere 
voor de afstemming van de 
vislessen met de vismeesters 
en het samenbrengen van vrij-
willigers die kunnen helpen 
tijdens de lessen. Je staat er 
dus nooit alleen voor. Bel voor 
meer informatie met 0572-
363370, of stuur een mailtje 
naar janssen@sportvisserij
oostnederland.nl
Sportvisserij Oost-Nederland 
bedankt al haar vismeesters 
en de vele vrijwilligers voor 
de geweldige inzet en het 
enthousiasme waarmee zij de 
vislessen verzorgen.


