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HSV STEENWIJK: GROOTSTE SPORT-
VERENIGING VAN STEENWIJKERLAND

Nieuws uit de regio Oost-Nederland

D e HSV Steenwijk is 
opgericht in april 
1946 en is aangeslo-

ten bij Sportvisserij Nederland 
en Sportvisserij Oost-Neder-
land. Het bestuur en vrijwil-
ligers van de HSV Steenwijk 
zijn vooral druk met het be-
hartigen van de belangen van 
de leden en de sportvisserij. 
Zo streven ze naar een goede 
visstand en goede viswateren, 
organiseren ze viswedstrijden 
en geven ze voorlichting en 
informatie. 
De gemeente Steenwijkerland 
biedt de sportvisser heel veel 
gevarieerd viswater. Zo heeft 
de gemeente binnen de ge-
meentegrenzen de Weerribben 
en de Wieden. Sportvissers die 
deze prachtige viswateren wil-
len uitproberen, kunnen een 
bootje te huren in Giethoorn, 
Wanneperveen, Beltschutsloot 
en Kalenberg. 
Het waterschap heeft ter 
bevordering van de vismigra-

De HSV Steenwijk is met ongeveer 1800 leden, waaronder 150 jeugdleden, de 
grootste sportvereniging van Steenwijkerland. Deze actieve vereniging zet zich in 
om de sportvisser in de regio gevarieerd viswater te bieden. Voor de jeugdleden 
worden er volop activiteiten georganiseerd.

Je zult als regio maar gezegend zijn met zulk 
fraai viswater als bijvoorbeeld de Wieden.

tie een vistrap aangelegd bij 
de stuw de Wulpen en is nu 
bezig om een vistrap bij het 
Stroinkgemaal in de dijk bij 
Vollenhove te bouwen. Deze 
aanpassing zal de visstand en 
dus de mogelijkheden voor 
sportvissers ten goede komen.
Naast het bestaande water 
kijkt de vereniging altijd 
naar mogelijkheden om het 
arsenaal aan viswater uit te 
breiden. Het Eesermeer, aan 
de rand van Steenwijk, zou 
een prachtige locatie kunnen 
worden om bijvoorbeeld re-
genboogforellen uit te zetten. 
De contacten met het water-
schap Reest en Wieden, de 
gemeente Steenwijkerland en 
Sportvisserij Oost-Nederland 
zijn hiervoor heel belangrijk. 
De HSV Steenwijk is zich 
ervan bewust dat zij ontzet-
tend is bevoordeeld met een 
diversiteit aan viswateren in de 
schitterende natuurgebieden 
de Weerribben, de Wieden 

en omgeving. Weidse meren, 
brede en diepe kanalen en 
polderslootjes: alles is er te 
vinden. En met de VISpas is 
iedere sportvisser hartelijk 
welkom om hiervan te genie-
ten.

JEUGD ACTIVITEITEN 
In samenwerking met vis-

meester Marc Zwaan heeft 
HSV Steenwijk deze zomer 
een zeer geslaagde vismiddag 
voor de jeugd georganiseerd. 
Aan het einde van de mid-
dag kregen 25 jeugdleden 
het visdiploma uitgereikt. In 
samenwerking met de karper-
commissie is in september 
een wedstrijd nachtvissen 
op karper gehouden. Om de 
jeugdige karpervissers goed te 
kunnen begeleiden, steekt een 
aantal vrijwilligers de han-
den uit de mouwen. Met het 
verkrijgen van visrecht in een 
aantal wijken van Steenwijk, 
probeert de vereniging de 
jeugd nog meer geïnteresseerd 
te krijgen in het sportvissen. 
De HSV Steenwijk is hierover 
in overleg met de gemeente 
Steenwijkerland. 

WEDSTRIJDEN
De HSV Steenwijk heeft een 
actieve wedstrijdcommissie. 
Deze organiseert ieder jaar 
een zomercompetitie over vijf-
tien wedstrijden, een najaars-
competitie en in de winter de 
havenwedstrijden in de haven 
van Steenwijk. Een aantal 
leden van de vereniging is ook 
op regionaal en landelijk ni-
veau actief als wedstrijdvisser.
Volg alle ontwikkelingen en 
nieuwtjes op www.hsvsteen
wijk.nl, of via facebook en 
twitter.

HSV Steenwijk organiseert veel wedstrijden voor haar leden.


