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KORT NIEUWS

e visstandbemonste-
ringsploeg in Zwolle 
bestaat al een jaar of 

dertig. De leden van deze ploeg 
waren de eersten die in de 

D

Nieuws uit de regio Oost-Nederland

WEDSTRIJDKALENDER
01 juni – selectie Jeugd A, B en 
C; Kanaal Beukers-Steenwijk
08 juni – selectie Feeder; Kanaal 
Beukers-Steenwijk
22 juni – selectie Korpsen en 
Individueel; Hoogeveense Vaart
21 september – Prijzenwedstrijd  
Jeugd en Senioren; Kanaal 
Beukers-Steenwijk

AFVISPLOEG ZWOLLE STOPT NA 
30 JAAR mET BEmONSTEREN

DOOR INGMAR BOERSMA, AFVISPLOEG ZWOLLE

De visstandbemonsteringsploeg in Zwolle stopt 
na 30 jaar. Sportvisserij Oost-Nederland wil de 
deelnemers, maar ook de oudgedienden en oprichters 
van toen, hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. 
Een dankwoord dat zeer zeker ook door duizenden 
sportvissers in Oost-Nederland wordt gedeeld.

Venno van de afvisploeg 
met een snoek van 95 cm.

De afvisploeg Zwolle stopt ermee en gaat op in de twee 
ploegen die Sportvisserij Oost-Nederland nu al heeft.

opgebouwd. De ploeg heeft 
in een straal van zo’n vijftig 
kilometer rondom Zwolle veel 
wateren bemonsterd. Vooral 
de weteringen van Salland 
en Mastenbroek hadden hun 
aandacht. Maar de ploeg was 
ook actief op kolken, vijvers, 
kanalen en ander water in en 
rond Zwolle. Vraag de ploegle-
den maar eens naar de vis-

stand in een willekeurig water 
in die regio. Tien tegen één 
dat ze zonder nadenken een 
nauwkeurig antwoord kunnen 
geven.

‘DOORSTART’
Vanwege de verscherpte wetge-
ving is de ploeg Zwolle opge-
nomen in de twee ploegen die 
Sportvisserij Oost-Nederland 
nu al heeft. Helaas gaat er met 
het stoppen van de Zwolse 
afvisploeg wel een enorme schat 
aan kennis en ervaring verloren. 
Vooral met het vissen met de 
zegen heeft de ploeg Zwolle in 
het verleden erg veel en nuttige 
ervaring opgedaan. De twee 
ploegen van Sportvisserij Oost-
Nederland weten gelukkig ook 
prima hoe zij een bemonstering 
moeten aanpakken.

jaren ’80 van de vorige eeuw 
zelfstandig begonnen met vis-
standbeheer. In de jaren hierna 
is er veel veranderd en heeft 
de ploeg een enorme ervaring 

VISSTANDBEHEERCOmmISSIE
VELUWE OPGERICHT

e VBC maakt in 
overleg met belang-
hebbenden afspraken 

over de visserij en het visstand-
beheer. De afspraken houden 
verband met waterbeheer en 
de ecologische doelen van de 
Kaderrichtlijn Water. De eerste 
schreden naar de VBC Veluwe 
werden in 2010 gezet op een 
door het Waterschap georgani-
seerde oriëntatiebijeenkomst 
voor de belanghebbende 
partijen. Tijdens deze bijeen-
komst konden de aanwezigen 
kansen en knelpunten benoe-
men waarna er aan de hand 

In februari is de Visstandbeheercommissie (VBC) 
Veluwe opgericht. Deelnemers in deze VBC zijn het 
Waterschap Veluwe, Sportvisserij Oost-Nederland, 
Sportvisserij Midwest Nederland en de lokale 
hengelsportverenigingen die visrechten hebben binnen 
het werkgebied van het waterschap Vallei en Veluwe.

D
Jan Eggens zet namens 
Sportvisserij Oost-Neder-
land zijn handtekening 
onder het VBC-convenant.

van prikkelende stellingen werd 
gediscussieerd om zo een beeld 
te krijgen over de gedachten 
die bij de belanghebbenden 
leefden over visstandbeheer. De 
uitkomsten vormden de basis 
voor het convenant dat onlangs 
werd ondertekend.

VISPLAN
Naast het goed onderling af-
stemmen en samenwerken van 
de partijen, stelt de VBC een 
Visplan op dat jaarlijks wordt 
geëvalueerd en geactualiseerd. 
Het Visplan beschrijft hoe de 
visserij nu en in de toekomst 

plaatsvindt. In de VBC zitten 
twee afgevaardigden vanuit 
de hengelsportverenigingen. 
Sportvisserij Oost-Nederland 
onderhoudt contacten met deze 
afgevaardigden om de wensen 

vanuit de hengelsportverenigin-
gen zo goed mogelijk in beeld 
te krijgen en deze te kunnen 
vastleggen in het Visplan. Voor 
meer informatie en vergader-
verslagen: www.vis
standbeheercommissie.nl.

DEFIBRILLATOR (AED) VOOR
HVO VAASSEN EPE
Bij de Hengelaarsvereniging Ontspanning (HVO) Vaassen 
Epe bestond al geruime tijd het plan een Automatische 
Externe Defibrillator (AED) aan te schaffen. Dit apparaat 
is een levensreddend middel en wordt ingezet als 
reanimatie-instrument bij hartstilstand.

H VO organiseert jaar-
lijks verschillende 
viswedstrijden in 

competitieverband, gemiddeld 
zo’n dertig wedstrijden voor 
de seniorenleden. Het aantal 

deelnemers per wedstrijd 
schommelt tussen de 25 en 
30. De wedstrijden worden 
hoofdzakelijk gehouden langs 
de IJssel bij het Olsterveer. 
Het parcours langs de IJssel 
is vrij afgelegen. Zou er een 
ongeval plaatsvinden, dan kan 
een AED cruciaal zijn om wel-
licht een leven te redden.

AED PLAN
De AED van de vereniging is 
onder beheer van de wed-
strijdsecretaris Jan Schepers. 
Hij heeft een prima plan 
opgesteld waarbij het voor de 
deelnemers tijdens het vissen 
duidelijk is waar het apparaat 
zich bevindt en waar de men-
sen zijn die het kunnen en 
mogen bedienen. Met de AED 
werd ook een verenigings-
GSM aangeschaft. Tijdens de 
wedstrijd zijn er altijd deelne-

mers aanwezig die de AED-
opleiding hebben gevolgd. 
Mocht het nodig zijn, dan zijn 
deze deelnemers direct op te 
roepen met de GSM van de 
vereniging.

KOSTBAAR
De aanschaf van een AED en 
het opleiden van leden is voor 
een vereniging als HVO een 
kostbare zaak. Het bestuur 
van HVO heeft na het be-
sluit tot aanschaf tijdens de 
algemene ledenvergadering 
daarom alles in het werk 
gesteld om bij de koop van de 
AED financiële ondersteuning 
te krijgen. Deze steun werd 
onder andere gevonden bij de 
Rabobank Noordoost-Veluwe. 
De ledenraad van deze bank 
heeft besloten een financiële 
bijdrage te leveren vanuit het 
RABO-Coöperatiefonds.

Voor wedstrijden langs afgelegen stukken van de IJssel heeft 
hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen Epe een Automati-
sche Externe Defibrillator (AED) aangeschaft.

Sportvisserij Oost-Nederland heeft 
voor het wedstrijdseizoen 2013 de 
online wedstrijdmodule in gebruik 
genomen. Deze module laat zien 
welke wateren beschikbaar zijn 
en welke reeds gereserveerd zijn 
voor wedstrijden. Voor het houden 
van een wedstrijd is toestemming 
van de visrechthebbende vereist. 
Aanmelden en water reserveren kan 
op www.vwrp.nl. Aanmelden kan 
alleen na registratie. Het registre-
ren kan ook op deze website. De 
aangemelde wedstrijden worden 
door de wedstrijdsecretarissen per 
rayon beoordeeld. Zodra bekend 
is of een wedstrijd is goedgekeurd 
of afgewezen, krijgt de aanmelder 
daarover bericht per e-mail.

WEDSTRIJDmODULE ONLINE

Voor het online aanvragen van wedstrijden heeft Sportvisserij 
Oost-Nederland een speciale online wedstrijdmodule in gebruik 
genomen.


