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et de aanwezigheid 
van wereldkampioe-
nen karpervissen Bi-

anca venema en lizette Beun-
ders, de nederlands kampioen 
zoetwatervissen tim voerman 
en vis tv-held ed stoop, moet 
de jeugddag een grandioos 
spektakel worden. de kampi-
oenen geven hun beste vistips 

ACTIVITEITENAGENDA
20 mei – Algemene ledenvergadering m.m.v. gastspreker matthijs de 

vos (www.blikonderwater.nl), die met onderwaterfoto’s een 
kijkje geeft in de verborgen wereld van onze beken, sloten, 
meren en rivieren.

24 mei –  vismigratiedag vecht
31 mei –  vistafette en jeugddag in het vechtdal
14 september – salland natuur fair Heeten
september – scholenprojectdagen Hoge Hexel

KOm 31 mEI NAAr DE jEuGDDAG VAN 
SPOrTVISSErIj OOST-NEDErLAND
Nationale Hengeldag is dé dag dat heel Nederland 
in het teken staat van sportvissen. Sportvisserij 
Oost-Nederland organiseert op deze dag al jaren de 
jeugddag. Dit jaar wordt deze dag een onderdeel van 
de Vistafette in het Vechtdal.

en je kunt met hen en ed op de 
foto. Kom alles te weten over 
witvissen, roofvissen, karper-
vissen, vliegvissen en nog veel 
meer. ook kun je verschillende 
hengels uitproberen en uitleg 
krijgen over het vissen vanuit 
een visboot. Het hoogtepunt 
van deze dag is het vestigen 
van het nationaal record: 

als beleidsadviseur 
van sportvisserij 
oost-nederland word 

ik betrokken bij de samenwer-
king met allerlei partijen op het 
gebied van ruimtelijke ordening, 
water- en landschapsbeheer. 
samen met hengelsportvereni-
gingen, rayons en externen werk 
ik aan projecten waar de geor-
ganiseerde sportvisserij baat 
bij heeft. dit kan van alles zijn: 
van meer en beter viswater tot 
het verbeteren van informatie-

Nieuwe medewerker:
WILLEm BAKKEr
Willem Bakker (31) is sinds begin 2014 beleidsadviseur 
bij Sportvisserij Oost-Nederland. Hij houdt 
zich onder meer bezig met het verbeteren van 
de sportvisserijmogelijkheden en fungeert als 
schakel tussen de federatie en de aangesloten 
hengelsportverenigingen en rayons. 

stromen. willem is geboren en 
getogen in oldemarkt, de kop 
van overijssel. “vooral in mijn 
jeugdjaren heb ik veel gevist in 
en rond het nationaal park de 
weerribben. Maar ik viste ook 
tijdens de gezinsvakanties in 
Frankrijk en scandinavië. ik kijk 
ernaar uit om iedereen die be-
trokken is bij de federatie zo snel 
mogelijk te leren kennen, zodat 
we met elkaar mooie initiatieven 
voor de sportvisserij van de 
grond weten te krijgen.”

“

meeste vissers langs een rivier. 
een uitgelezen kans om in het 
Guiness Book of records te 
komen.

JEUGDBOEK
tijdens de vistafette heeft de 
snoekstudiegroep (snB) een 
spetterende primeur met het 
hagelnieuwe jeugdboek ‘snoe-
ken doe je zo’. in dit prachtige 
boek lees en zie je hoe je moet 
vissen op snoek, welk ma-
teriaal je nodig hebt, hoe je 

m

een snoek moet onthaken en 
vasthouden en nog veel meer 
weetjes over Esox lucius. wan-
neer je tijdens de vistafette 
meedoet aan het jeugdpro-
gramma in ommen, ontvang 
je van sportvisserij oost-ne-
derland gratis een exemplaar 
van dit boek. aanmelden kan 
bij sonja janssen: janssen@
sportvisserijoostnederland.
nl. Meer informatie vind je op: 
www.sportvisserijoostneder-
land.nl

De wereldkampioenen kar-
pervissen Bianca Venema en 
Lizette Beunders zijn op de 

jeugddag aanwezig.

Nederlands kampioen Tim Voerman 
geeft tips over wedstrijdvissen.

Willem Bakker.


