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e snB doet veel 
voor aangesloten 
snoekvissers. Zo 

ontvangen zij vier keer per 
jaar het blad snoekerijen en 
kunnen ze – vaak gratis – naar 
diverse activiteiten. en wat te 
denken van leuke ledenacties: 
in elke editie van het blad ma-
ken de leden kans op een vis-
dag met een ervaren visgids. 

o’n 25 jaar geleden 
werd door een aantal 
enthousiastelingen 

het eerste vliegvisevenement, 
de Flyfair in Hattem op de lo-
catie ijsselstein georganiseerd. 
vliegvissers visten met lood-
zware nimfen en lange leaders 
in de ijssel, misschien wel de 
mooiste rivier van nederland 
die als een centrale ader door 
het oosten stroomt. Met de 
Flyfair werd meteen het vlieg-
vissen in nederland op de kaart 
gezet. overal ontstonden lokale 
vliegvisclubs en landelijk werd 

OOST-NEDERLAND, BAKERMAT VAN 
HET NEDERLANDSE VLIEGVISSEN
Oost-Nederland heeft prachtige meren, rivieren, 
vaarten en plassen, waar je niet alleen rust en 
stilte vindt, maar waar het ook goed vliegvissen 
is. Het oosten des lands ken dan ook een rijk 
vliegvisverleden. Nog steeds is de oostelijke regio 
voor vliegvissend Nederland erg belangrijk.

door Piet van deR SaR

de vereniging van nederlandse 
vliegvissers (vnv) opgericht. 
Met circa 4.500 leden is deze 
vereniging nog altijd bloeiend.

VOORDELEN
leden van de vnv ontvangen 
het blad de nederlandse vlieg-
visser. Zij kunnen deelnemen 
aan interessante activiteiten 
en naar thema-avonden met 
interessante sprekers. Hoewel 
het vliegvissen in heel nederland 
wordt beoefend, wordt Kampen 
nog steeds als de vliegvishoofd-
stad van nederland beschouwd. 

in Kampen is 
de vliegvisver-
eniging the 
Kingfisher altijd bezig met 
nieuwe initiatieven. iets noordelij-
ker ligt recreatiegebied Baggel-
huizen bij assen, thuisbasis van 
de noord-nederlandse vlieg-
visvereniging. je kunt daar in 
een rustige landelijke omgeving 
op forel vissen. inmiddels is dat 
natuurlijk ook mogelijk op veel 
andere plaatsen.

WERPLESSEN
de vnv heeft een aparte 
regionale afdeling noord oost 
(vnv-rano) waarin een aantal 
vliegvisclubs samenwerken, 

waaronder the Kingfisher en 
de vvna uit nieuw-amster-
dam. de vnv-rano heeft 
zich gespecialiseerd in het 
geven van werplessen met de 
vliegenhengel. Zij hebben een 
compleet cursusprogramma op 
het gebied van werpen opgezet, 
voor beginners, gevorderden 
en ouder en kind. ook worden 
ieder jaar een aantal mensen 
opgeleid voor het vnv werp-
certificaat. voor meer informa-
tie hierover kijk je op de vnv 
website: www.vnv.nu

DE SNB: ONTMOETINGSPLEK VOOR 
SNOEKVISSERS
Wat zou je nou het liefste hebben tijdens het vissen? 
Dat je veel en liefst ook nog grote vissen vangt is er 
eentje. Maar het beleven van een mooie, leuke visdag 
is net zo belangrijk. Zo’n visdag beleef je doorgaans 
samen met visvrienden. Wat is er dan mooier om bij 
een club te horen met allemaal gelijkgestemden, zoals 
de Snoekstudiegroep Nederland België (SNB). 

door ingmaR BoeRSma

ook in jouw omgeving gebeurt 
van alles, georganiseerd vanuit 
de regioafdelingen door het hele 
land. overal worden visdagen, 
lezingen en demo’s gehouden. 
Zo kunnen leden van deze regio 
een dag de overijsselse vecht 
op met ervaren bootvissers. 
tijdens zulke praktijkvisdagen 
kun je veel leren van ervaren 
snoekvissers die je op weg 

helpen om 
de fijne 
kneepjes 
van het vak 
te leren. er 
zijn visda-
gen vanaf 
de kant of 
vanuit de 
boot, waar 
je als lid van de snB aan kunt 
meedoen. de regio oost gaat 
heeft ook voor dit jaar weer 
diverse activiteiten op het pro-
gramma, waaronder een visdag 
voor de jeugd.

AANMELDEN
Heb je interesse in een acti-
viteit, heb je ideeën of wil je 
lid worden, ga dan naar www.
snoekstudiegroep.nl en like 

meteen ook even onze Face-
bookpagina. op Facebook heb-
ben we bovendien een speciale 
groep voor snB-leden. Hier 
kun je met andere snB’ers 
ideeën en tips uitwisselen. we 
staan trouwens ook op alle 
grote beurzen in ons land. de 
snB is er voor de snoekvisser 
en probeert jouw belangen te 
behartigen en leuke activiteiten 
te organiseren. 

D

SNB-voorzitter Ingmar Boersma met 

een ‘meter’ uit het Zwarte Water.

Z

Oost-Nederland heeft tientallen wateren waar de vliegvisser zich kan uitleven.


