
Jaarverslag
Sportvisserij 

Oost-Nederland 2016





3JAARVERSLAG 2016 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Wij kunnen ons gelukkig prijzen met de uitstekende samenwerking met onze collega-federaties 
en Sportvisserij Nederland met betrekking tot een adequate belangenbehartiging van onze 
hengelsport en het min of meer samen ontwikkelen van toekomstplannen en jaarplannen. Het 
beleidsplan ‘Naar Buiten’ van Sportvisserij Nederland werd daarbij de basis voor de beleids-
plannen en jaarplannen van alle hengelsportfederaties en dus ook voor die van Sportvisserij 
Oost-Nederland.

Het boekjaar 2016 hebben we met een positief resultaat afgesloten. Het ledenaantal is  
nagenoeg gelijk gebleven. Wel is het aantal jeugdleden opnieuw behoorlijk teruggelopen. Om 
ons te blijven inzetten voor het aantrekkelijk maken van onze sport voor jeugdige sportvissers 
heeft de Algemene Ledenvergadering in 2016 ingestemd met een speciaal fonds stimulering 
jeugdwerk om onze hengelsportverenigingen te helpen bij het beter van de grond krijgen van 
nieuwe wervende initiatieven voor onze vissende jeugd.

In 2016 is landelijk en regionaal de opzet van het wedstrijdvissen vernieuwd. Voor het eerst werd 
er tijdens het Federatieve Clubkampioenschap van Oost-Nederland door een 24-tal hengelsport-
verenigingen gestreden om de kampioenstitel en een plek in de landelijke finale. Een drietal jeugd-
leden waren succesvol met een podiumplek op de eerste Open Nederlandse Kampioenschappen. 

Vis en water, in samenwerking met onze partners, zoals hengelsportverenigingen, water-
schappen en gemeenten, hebben we gewerkt aan het onderhoud, behoud en uitbreiding van 
toegankelijk viswater met een gezonde visstand. Toch liggen we soms ook wat onder vuur als 
het gaat om de beroepsvisserij in relatie tot verminderde vangsten door sportvissers. Hoewel wij 
als sportvisserij tegenstander zijn en blijven van het rücksichtslos wegvangen van grote hoeveel-
heden vis door beroepsvissers, worden wij helaas door het ministerie van Economische Zaken 
en de huidige Wet op de Binnenvisserij nog steeds verplicht om altijd mee te werken aan het 
verstrekken van vergunningen aan beroepsvissers.

We kwamen we in 2016 regelmatig in de publiciteit via lokale omroepen en onze eigen (digitale) 
media. Naast een aantal “vangsten” tijdens controles door onze buitengewoon opsporings-
ambtenaren, die in de pers onder de aandacht kwamen, was promotie van onze hengelsport op 
verschillende manieren zichtbaar tijdens beurzen, (jeugd)evenementen, vismigratiedagen en in 
de recreatie- en toeristische sector.

Tot slot. Het afgelopen jaar 2016 was mijn eerste jaar als voorzitter van Sportvisserij Oost- 
Nederland. Ik ben dankbaar voor de prettige manier waarop ik door medewerkers, bestuurders 
en medesportvissers ben verwelkomd en voor de manier waarop zij mij wegwijs hebben gemaakt 
binnen de bestuurlijke wereld van de georganiseerde sportvisserij.
Ik hoop dat onze leden, bestuurders en andere geïnteresseerde relaties dit jaarverslag 2016 
met veel genoegen en waardering zullen lezen. Tot slot spreek ik de hoop uit, dat wij na het 
terugkijken ook allemaal in het lopende jaar veel genoegen en plezier mogen beleven aan onze 
sportvisserij in Oost-Nederland!

Jan Telleman, voorzitter

Voorwoord

2016 was het jaar waarin Sportvisserij Oost-Nederland haar 50-jarig 
jubileum vierde. Veel goed georganiseerde jubileumactiviteiten en een 
feestelijke receptie op een boot in Deventer hebben aan onze feest-
vreugde bijgedragen. Ik wil in dit kader hier ook nadrukkelijk onze 
dank uitspreken voor het werk van alle medewerkers, bestuurders en 
vrijwilligers, die in de afgelopen 50 jaar onze huidige federatie hebben 
opgebouwd en uitgebouwd tot een veelzijdige en goed functionerende 
belangenorganisatie voor alle sportvissers in Oost-Nederland.
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De organisatie

Zilveren erespeld

Henk Weening 25 jaar bestuurslid HSV ’t Poldervoorntje Emmeloord
Eeuwe Weening 25 jaar jeugdbegeleider/bestuurslid HSV 
 ’t Poldervoorntje Emmeloord
Bart Platje 25 jaar bestuurslid HSV Lemelerveld
A. Bergman  25 jaar bestuurslid HSV Lemelerveld
H. Schieving  25 jaar bestuurslid Staphorster HSV
Johan van der Kolk 25 jaar bestuurslid VIOS Enschede
Hennie Kruidenier 25 jaar bestuurslid HSV Haaksbergen
Thom de Waard bijzondere verdienste visploeg Oost NL

Onderscheidingen

Door overlijden van de heer J.L. Eggens in 2015 heeft de secretaris, G.H. Sloot, 
destijds de taak van waarnemend voorzitter op zich genomen. Tijdens de 
afgelopen Algemene Ledenvergadering is de heer J. Telleman aangesteld als 
voorzitter. Secretaris, de heer G.H. Sloot, was statutair aftredend en opnieuw 
gekozen als secretaris.

Algemeen bestuurslid de heer H. Koeslag was in 2015 tussentijds toegetreden 
tot het bestuur. De termijn van zijn voorganger was in 2016 afgelopen, waar-
door de heer H. Koeslag nu gekozen werd voor zijn eerste officiële termijn als 
Algemeen Bestuurslid namens rayon 2.

Voorzitter: J. Telleman
Secretaris:  G.H. Sloot
Penningmeester: J.W. van der Veen

Dagelijksbestuur

Rayon 1:  B. Meijer
Rayon 2: H. Koeslag
Rayon 3: J.M. Zwaan
Rayon 4: M. Klein

H. Slagter

J. van Zorge en H. Slagter    

Adviseur

Ereleden

De samenstelling 
van het dagelijks 
bestuur op 
31 december 2016
was als volgt:
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De organisatie

Rayon 3

Rayon 4

Rayon 2

Rayon 1

Bestuurssamenstelling Rayons op 31 december 2016

Rayon 1

Dhr. B. Meijer voorzitter
Dhr. F.J.W.M. Mensink secretaris (waarnemend 
 coördinator controle)
Dhr. H. Meijlof  Penningmeester,
 wedstrijdsecretaris en 
 afgevaardigde in Wavi
Dhr. H. Voerman Bestuurslid Jeugdzaken

Rayon 2

Dhr. H. Koeslag  voorzitter 
Dhr. J. Riemsdijk secretaris/
 penningmeester 
Dhr. J. Pelgrim  wedstrijdsecretaris
Dhr. A.B. Janssen  controlecoördinator
Dhr. J. van Ginkel algemeen bestuurslid
 jeugdzaken

Rayon 3

Dhr. J. Verheij voorzitter
Dhr. J.M. Zwaan secretaris
Dhr. E. Prent  penningmeester
Dhr. E.B. Weening  jeugdzaken en
 wedstrijdsecretaris
Dhr. H. Schluter  waarnemend Wavi
 vertegenwoordiger
Dhr. R. Sjoers  coördinator controle

Rayon 4

Dhr. M. Klein voorzitter
Dhr. G. Wind  secretaris
Dhr. M. Ligtenberg penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers wedstrijdsecretaris en
 afgevaardigde in Wavi
Dhr. J. Haar  bestuurslid
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De organisatie

Medewerkers

Ed Piek Directeur
Willem Bakker Beleidsadviseur
Hans Holsbeek Beleidsmedewerker
Sonja Janssen Coördinator Promotie
Elma Herms Financieel medewerker
Marga Hoefsloot Administratief medewerker
Mark Kouwenhoven Veldmedewerker

Op 15 september vierde Sonja Janssen  
haar 12,5 jarig jubileum. 

Stagiair Groene Welle
Evenals in het voorgaande jaar werkte Leon van der Tuuk in 
2016 aan zijn stageopdrachten binnen Sportvisserij Oost-Ne-
derland. Enkele van zijn werkzaamheden waren het beman-
nen van de federatieve informatiestand op Carp Zwolle, het 
assisteren bij een visles op de basisschool en het verzorgen van 
jeugdclinics voor het onderdeel karpervissen tijdens de federa-
tieve jeugddag. Hij heeft samen met de veldmedewerker een 
inventarisatie vissteigers langs het Twentekanaal opgesteld. 
Ook heeft Leon het wedstrijdreglement en de veiligheidsregels 
voor het NK IJsvissen opgesteld. Leon heeft zijn stage voltooid 
door het opstellen van een plan “Studentenvisgids”, waar 
studenten van de Sportvisacademie de komende jaren gebruik 
van kunnen maken in het kader van diverse keuzeprojecten 
binnen de opleiding, Blue Projects genaamd.

Leon van der Tuuk bemant de federatiestand tijdens Carp Zwolle
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Het jaar 2016 hebben we met een positief resultaat kunnen 
afsluiten. De inkomsten vielen, na de afgesproken storting 
van E 0,25 per sportvisser in het bestemmingsfonds “verbe-
tering sportvisserijmogelijkheden”, ruim E 40.000 hoger uit 
dan begroot. Voor 2016 was afgezien van indexering van de 
contributie.  

Het aantal seniorleden is dit jaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar. 
Wederom is er dit jaar een forse daling bij zowel de jeugd met 
een federatief lidmaatschap als bij de jeugd met een jeugd-
VISpas, in totaal ongeveer 17%. Helaas begint dit een landelijke 
trend te worden, waar wij tot nu toe geen sluitende verklaring 
voor hebben. Tot 2015 bestond er ieder jaar een lichte stijging. 

De totale inkomsten uit afdrachten zijn in vergelijking met 2015 
zo’n E 18.000,- toegenomen. Deze toename is helemaal toe te 
schrijven aan de hogere inkomsten van de nachtVISpas en 3e 
hengeltoestemming. Deze inkomsten zijn ieder jaar opgelopen 
en maken bijna 20% uit van de ontvangen afdrachten.

Dit jaar hebben wij bijdragen ontvangen van Sportvisserij Neder-
land voor de realisatie van invalidensteigers bij het Overijssels 
Kanaal en voor materiaal dat is aangeschaft in het kader van 
onderhoud visstekken. Ook hebben we van SVN ruim  
E 20.000,- ontvangen als bijdrage in de controlekosten. Tevens 
hebben we een bijdrage ontvangen van de Provincie en van het 
Rijk voor de opleidingen van de BOA’s. Dit jaar bedroeg daar-
door het saldo van deze kosten slechts E 150,-. 
In 2016 is alsnog de bijdrage (2015) voor vislessen op basisscho-
len door SVN toegekend. 
Hiernaast hadden we nog enkele meevallers in de vorm van 
reeds voldane kosten voor visrechten, een vergoeding wegens 
bouwschade, het opheffen van een rekening voor de VBC IJssel 
Plus en een positief restsaldo op de reservering voor ons 50-jarig 
jubileum. Dit saldo is gestort in de W & V rekening.

Wederom hebben de verenigingen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid een vergoeding te ontvangen voor het onder-
houd aan visstekken. We hebben gemeend deze kosten vanuit 
de lopende rekening te betalen in plaats vanuit het fonds ten 
behoeve van verbetering sportvisserijmogelijkheden. 
Het inzetten van onze veldmedewerker maakt dat meer plannen 
en wensen, die bij de verenigingen en anderen leven, beter in 
kaart gebracht kunnen worden. Er worden dan ook meer werk-
zaamheden in het veld uitgevoerd met de bijkomende kosten.
Door een overeenkomst met de Unie van Waterschappen 
hebben we dit jaar een aantal karperuitzetten kunnen realiseren, 
ter verbetering van de visstand in de grotere wateren. Deze 
uitzet zal ook gaan plaatsvinden in onze eigen wateren. Het is 
een langlopend project en zal gefinancierd worden vanuit de 
bestemmingsreserve “verbetering sportvisserijmogelijkheden”.  

De uitgaven voor controle zijn in vergelijking met vorig jaar in 
lijn, gezien het feit dat er dit jaar slechts vijf BOA’s een opleiding 
moesten volgen. 
We hebben dit jaar nog geen communicatieplan laten opstellen. 
Wel is er een opleidingsplan voor visgidsen in ontwikkeling. De 
bedoeling is dat geïnteresseerden een cursus visgids kunnen 
gaan volgen. Het opleidingsplan wordt door externen geschre-
ven. De inzet van de visgids in de Noordoostpolder vormt  
momenteel nog de enige kostenpost van “Recreatie &  
Toerisme”. Het nog af te ronden opleidingsplan vormt een 
investering.
Voor ons 50-jarig jubileum was in 2015 een bestemmingsreserve 
van E 25.000,- gevormd. Sommige kosten die hiermee samen-
hingen, zijn voor een deel ten laste gekomen van promotie en 
monitoring. Zoals een promotiefilm en de kosten voor de visse-
natlas Overijssel. Er restte van de reserve een positief saldo van 
E 1.354,- Door een aantal hengelsportverenigingen en Sportvis-
serij Nederland is een jubileumgift gedaan (in totaal E 3.125,-), 
welke we kunnen gebruiken voor sportvisserijactiviteiten. 

De uitgaven voor wedstrijden zijn hoger dan vorig jaar, maar 
lager dan begroot. Dit jaar hebben wij niet mee gedaan met de 
jeugdclinics. Deze waren wel begroot. Het NK IJsvissen, dat dit 
jaar plaatsvond in Zweden (vanwege meer ijszekerheid) is ten 
laste gekomen van de wedstrijden.   

Materiële vaste activa 

De meeste investeringen vonden plaats in het kader van onder-
houd visstekken. Er hebben geen grote investeringen plaatsge-
vonden.

Liquide middelen

Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 2016 
circa E 373.255 (2015: E 383.515). 

Hypothecaire lening

Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofdsom 
van de hypotheek boetevrij af te lossen. Ook dit jaar hebben wij 
5% van de hoofdsom van de hypotheek boetevrij afgelost. De 
rentevaste periode van 1 jaar liep in november dit jaar af. De 
nieuwe rentevaste periode bedraagt 4 jaar tegen een renteper-
centage van 3,15%.  De resterende schuld van de hypothecaire 
lening met een rentevaste periode van 4 jaar bedraagt per ulti-
mo 2016 E 111.500,- (2015: E 140.500). Naast de extra aflossing 
van 5% van de hoofdsom hebben wij tevens ieder kwartaal een 
bedrag afgelost in overeenstemming met het aflossingsschema.

Financiën
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Financiën

Staat van baten en lasten

 2016 werkelijk € 2016 begroot € 2015 werkelijk €

Baten 779.213 736.315 756.907

Lasten 721.637 719.900 688.054

Resultaat 57.576 16.415 68.853

Mutatie reserves -16.759 -15.750 -15.816

Resultaat +/- 40.817 665 53.037

Balans (na verdeling resultaat)

ACTIEF 31-12-2016 € 31-12-2015 €

 

Materiële vaste activa  582.431 595.179

 

Vlottende activa

Voorraden 20.476  13.030  

Vorderingen 75.385 88.461

  95.861 101.491

 

Liquide middelen  373.255 383.515

  1.051.547 1.080.185

PASSIEF 31-12-2016 € 31-12-2015 €

 

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  577.150 536.333

Vastgelegd vermogen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

141.189  151.804  

Onvoorziene personeels-
uitgaven

71.174  71.174  

 212.363 222.978

Langlopende schulden 111.500 140.500

Voorzieningen 76.140 93.555

Kortlopende schulden 74.394 86.819

1.051.547 1.080.185



9JAARVERSLAG 2016 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Het afgelopen jaar vierde Sportvisserij Oost-Nederland haar 50-jarig ju-
bileum! Op 17 november 1966 werd de Vereniging Hengelsport Federatie 
Oost-Nederland opgericht. Toentertijd lag het reilen en zeilen van de federatie 
nog volledig in handen van een groot bestuur. Tegenwoordig hebben we een 
7-koppig bestuur, een adviseur en 7 medewerkers. 
Om ons jubileum te vieren, werden gedurende het hele jaar naast ons regu-
liere programma diverse extra activiteiten georganiseerd. Niet alleen onze 
vrijwilligers, bestuursleden van hengelsportverenigingen en medewerkers 
werden hierbij betrokken, maar ook voor de sportvisser in Oost-Nederland 
was aandacht. Verder blikten we in de regio-editie van Hét VISblad middels 
verschillende leuke anekdotes terug met oud-secretaris Geertje Veenstra.

Jubileumprogramma

Zeevissen
Zaterdag 30 maart stond voor hengelsportbestuurders uit 
Oost-Nederland in het teken van een dagje zeevissen op de 
Noordzee. Een kleine vijftig bestuurders reisden per touringcar 
naar Lauwersoog voor een dagje gezelligheid, om elkaar beter 
te leren kennen en natuurlijk om wat vis vangen. Verspreid over 
verschillende locaties werden er een tiental kabeljauwen én een 
‘vroege’ makreel gevangen. Nadat in de middag de zee ging 
liggen en het zonnetje echt tevoorschijn kwam, was er naast het 
vissen tijd om gezellig bij te praten en verenigings- en bestuurs-
ervaringen uit te wisselen. Ter afsluiting genoten de deelnemers 
van heerlijke gerechten bij een wereldrestaurant.

Uit-Je-Tent
Vissen bijten het beste rond zonsopkomst en dat was te beleven 
tijdens het Uit Je Tent Weekend in de Noordoostpolder.
Visgids Eeuwe Weening uit Emmeloord gaf op vrijdagavond 
3 juni een presentatie op camping Craneburcht. De presenta-
tie bevatte een schat aan informatie over de viswateren in de 
Noordoostpolder en het visbestand. Het ging hierbij vooral 
over het witvissen en hoe je dit het beste aanpakt. Waardevolle 
informatie die elke visser helpt om meer vis te vangen en wat 
ook meteen in de praktijk toegepast kon worden. Om 5.32 uur 
kwam zaterdag 4 juni de zon op en om dat mee te kunnen ma-
ken begonnen de deelnemers om 5 uur met een ochtendsessie 

Jubileum

Vissen bij zonsopkomst tijdens het Uit-je-Tent Weekend
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Jubileum

vissen. Alle deelnemers wisten vis te vangen, met verschillende 
technieken werden brasems en enkele prachtige schubkarpers 
gevangen. Na afloop genoten de deelnemers van een gezamen-
lijk ontbijt op camping Craneburcht. 

Gadget
Op 11 en 12 juni waren de landelijke controledagen. Elke 
sportvisser die tijdens deze controledagen in het bezit was van 
de VISpas en de regels ook nog eens netjes naleefde, ontving 
als blijk van waardering van de controleur of Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar een leuke gadget in de vorm van een 
sleutelhanger met LED-lampje en stylus.

Streetfishing
Op 9 oktober was de binnenstad van Zwolle het toneel voor 
een streetfishing wedstrijd.
Deze wedstrijd werd georganiseerd in samenwerking met 
Roofvissen.eu. Visserijvereniging “De Hengelsport” had een 
evenementenvergunning beschikbaar gesteld, zodat alle 
deelnemers zonder aanvullende dagvergunning in de Zwolse 
grachten mochten vissen.
Doelsoorten waren snoek, baars, snoekbaars en roofblei en elke 

centimeter vis telde voor 1 punt. De één probeerde met grote 
shads een mooie snoek te verleiden en de ander probeerde 
met klein kunstaas baarsjes uit het water te toveren. Ter controle 
moest elke vis op een speciaal voor dit evenement ontworpen 
meetlint worden gefotografeerd. 

Na terugkomst bij het Beugeltje werden alle scorekaarten ver-
werkt, hetgeen nog een hele klus was door de flinke aantallen 
vis die er waren gevangen. De vissers die mogelijk in de prijzen 
vielen, werden er even uitgepikt om de vangsten te controleren 
aan de hand van de foto’s. 
Ondertussen genoot iedereen van een drankje en wat lekkers 
van de barbecue. 
   
In totaal zijn er 274 vissen gevangen, waarvan slechts 4 snoeken 
en 4 snoekbaarzen, de overige 266 vissen zijn baarzen. Er zijn 
ook nog enkele roofzuchtige windes gevangen, maar deze 
telden helaas niet mee. 

De grootste vissen

Grootste baars 31 cm, Robbin Walters 
Grootste snoekbaars 31 cm, Roel Sieders 
Grootste snoek 82 cm, Rinze van der Kooi 

Totaaluitslag

De derde prijs was voor Rutger Holsbeek, hij ving 486 centi-
meter vis. Gerjan Huiskens sleepte de tweede prijs in de wacht 
met 641 centimeter vis. De overweldigende winnaar werd Bart 
van de Walle, hij heeft maar liefst 1182 centimeter vis weten te 
vangen! 

Streetfishing

Streetfishing in Zwolle, fotobewijs: vis op het meetlint
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Jubileum

Forel vissen Bijkerplas
Op zaterdag 21 oktober togen zo’n 40 sportvissers naar ons ei-
gen viswater, de Bijkersplas, om daar te vissen op forel. Speciaal 
voor ons jubileum hadden we daar 500 kilo regenboogforellen 
uitgezet.
Het bleek nog niet gemakkelijk te zijn om er eentje te vangen, 
maar gelukkig hadden we vooraf voldoende forellen achterge-
houden, schoongemaakt en in een pekelbad gelegd om ze ter 
plaatse te kunnen roken.
Elke deelnemer ging zo uiteindelijk met een gerookte forel naar 
huis, wat erg gewaardeerd werd.
Bij de federatiestand aan het begin van de visplas was het de 
hele dag een gezellige boel, waarbij velen verrast waren door 
de mooie locatie. Bezoekers en deelnemers kwamen regelmatig 
even wat drinken, een praatje maken of kijken hoe het ambach-
telijke rookproces in zijn werk ging. 

Vissenatlas Overijssel en Jubileumreceptie
In november is de allerlaatste vissenatlas van Nederland ver-
schenen: De Vissen van Overijssel. We hebben hier jarenlang 
aan gewerkt in samenwerking met de Provincie Overijssel, 

verschillende waterschappen, RAVON en 
Sportvisserij Nederland. In de atlas zijn niet 
alleen vangstgegevens van hengelaars en 
schepnetonderzoeken verwerkt, maar de 
verschillende watertypen en de versprei-
ding en ecologie van de vissen worden ook 
omschreven.
Ter ere van ons 50-jarig jubileum hebben 

we deze vissenatlas tijdens onze jubileumreceptie aan boord van 
een partyschip op de IJssel bij Deventer gepresenteerd. 

Bedrijvenfilm
Wat is sportvissen nou eigenlijk? Om 
een mooie impressie te kunnen weer-
geven, hebben we tijdens diverse acti-
viteiten gedurende het voorjaar en de 
zomer filmopnames laten maken. Deze 
opnames zijn verwerkt in een pakkende 
promotiefilm over sportvissen. Rode 
draad in deze film is de beleving van het sportvissen. Met deze 
film kunnen we ons werk als belangenbehartiger beter uitleggen 
bij organisaties en partijen waarmee we veelvuldig samenwer-
ken. Ook zal de film gebruikt worden ter ondersteuning van 
presentaties en als promotie tijdens beurzen en evenementen. 

Extra waardering voor vrijwilligers
Jaarlijks ontvangen onze vrijwilligers rond kerst een VVV-ge-
schenkbon als blijk van waardering voor het vele werk wat zij 
voor de sportvisserij doen. Om ook “het thuisfront” te bedan-
ken voor de tijd dat hun partner of gezinsgenoot druk is met 
vrijwilligerswerk voor Sportvisserij Oost-Nederland, hebben we 
onze vrijwilligers dit jaar een dinerbon ter waarde van € 40,= 
geschonken, zodat zij een beetje qualitytime met de thuisblijvers 
terugkregen.

De forellen zijn niet gemakkelijk te vangen

Forellen roken bij de Bijkersplas
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Vis en water

Vis en water zijn verreweg de meest belangrijke zaken die we nodig heb-
ben om onze hobby te kunnen uitoefenen. Zonder gezond water geen vis 
en zonder vis geen sportvissers. Het afgelopen jaar hebben we ons op vele 
vlakken ingezet om het vissen in Oost-Nederland zo aantrekkelijk mogelijk 
te houden c.q. maken. Met name door de komst van onze veldmedewerker 
Mark Kouwenhoven wordt steeds meer in de praktijk zichtbaar wat we voor 
onze achterban doen. Zowel bij calamiteiten als projectmatig nemen wij onze 
verantwoordelijkheid om het belang van de sportvisser zo goed mogelijk te 
behartigen. Denk daarbij aan zaken zoals behoud en uitbreiding van visrech-
ten, visuitzet en het verbeteren van sportvismogelijkheden. Daarnaast wordt 
achter de schermen ontzettend veel voorwerk verricht tijdens belangrijke 
overleggen en wordt de samenwerking met bijvoorbeeld Waterschappen 
versterkt. We weten elkaar daarin steeds beter te vinden.

Opruimacties
Het aantreffen van opnieuw een enorme puinhoop was begin 
2016 bijna de druppel voor Staatbosbeheer om de Stobbeplas 
op slot te doen. Samen met 5 vrijwilligers van HSV De Dobber 
uit Hardenberg hebben we onze verantwoordelijkheid geno-
men en de bossen uitgekamd. Helaas werd al snel duidelijk 
dat het hier grotendeels om afval van vissers ging. Dieptriest 
en grote schande, temeer omdat diezelfde Stobbeplas nog 
geen jaar geleden de locatie was waar de netwerkbijeenkomst 
met het Waterschap Vechtstromen had plaatsgevonden. Een 
netwerkbijeenkomst waarbij de hengelsport in een zeer positief 
daglicht stond. 
Gelukkig hebben we met de opruimactie de toegang tot de 

Stobbeplas voor sportvissers nog weten te behouden. Om te 
voorkomen dat de plas alsnog op slot gaat, wordt de controle 
rondom deze plas geïntensiveerd. 

Schone IJsseloevers
Evenals in 2015 hebben we het afgelopen jaar opnieuw meege-
werkt aan het project Schone IJssel. Begin maart werden zo’n 
15 vuilniszakken vol afval uit de uiterwaarden tussen Fortmond 
en de kade bij Wijhe op de aanhanger geladen. Ondanks dat 
veel afval in de uiterwaarden terecht komt door hoog water, zijn 
we toch actief betrokken bij dit soort acties. Het gaat immers 
wel om ons “speelveld” en dat willen we graag netjes houden. 
Naast ROVA is ook Cambio Deventer hierbij betrokken.

Het resultaat van de opruimactie bij de Stobbeplas bij Hardenberg
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Vis en water

Reddingsactie
Agnietenplas bij Zwolle

Niet alleen is het nodig om de handen uit de mouwen te ste-
ken om afval op te ruimen. Soms is het ook nodig om vissen 
te ruimen. Gelukkig zijn we vaak op tijd, net zoals afgelopen 
juni. Door nog altijd onbekende reden werd het water in de 
Agnietenplas bij Zwolle zuurstofloos, waardoor veel vissen 
het loodje dreigden te leggen. Samen met vrijwilligers van 
Visserijvereniging De Hengelsport uit Zwolle hebben we de 
meeste vissen, met name karpers, kunnen overzetten naar de 
naastgelegen Overijsselse Vecht. 

Dreigende vissterfte IJssel

Wegens uitzonderlijk hoog water voor de tijd van het jaar 
sloegen we in juni alarm omdat we vreesden voor veel vis in 
nood, wanneer het water in vrij korte tijd weer zou zakken. 
Gelukkig hebben we geen meldingen ontvangen van achter-
gebleven vis in de uiterwaarden en bleef de gevreesde ramp 
uit. 

Waterkwaliteit
Coccolietenkrijt

In 2015 is gestart met een proef waarbij enkele vijvers in 
Hengelo en Almelo voorzien werden van coccolietenkrijt om 
de sliblaag op de bodem te verkleinen. Tussen maart (voordat 
het krijt was toegevoegd) en oktober 2015 was de sliblaag 
gemiddeld 3 centimeter afgenomen. Dit lijkt niet veel, maar 
omdat het normaal is dat er slibaanwas plaatsvindt, is dit wel 
opvallend. Ook het afgelopen jaar is opnieuw coccolietenkrijt 
in de vijvers gestrooid en zijn het hele jaar metingen uitge-
voerd. 

Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland

De stichting VKO bestaat ruim 5 jaar en is voortgekomen uit de 
monitoringsploeg van Sportvisserij Oost-Nederland, die ruim 11 
jaar geleden startte met visserijkundig onderzoek. De opdrach-
ten voor de monitoringsactiviteiten komen van waterschappen 
en van hengelsportverenigingen. Zo’n 20 keer per winterseizoen 
gaan leden van het 18-koppige team de polder in om hun klus-
sen te klaren. Daartoe beschikken zij over twee boten, uitgerust 
met elektrovis-apparatuur. Verder maken zij gebruik van twee 
draagbare elektrische apparaten, zegens en schepnetten. 
Onze stichting kent een bestuur, waarin Jan Pepping, Jan 
Telleman en Mark Kouwenhoven het dagelijks bestuur vormen. 
Jasper Onderstal neemt als Algemeen Bestuurslid de honneurs 
waar namens alle ploegleden. De vangstgegevens van de stich-
ting worden gebruikt om te bepalen of de wateren voldoen aan 
de gestelde eisen binnen de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Onderzoek naar de visstand door de Stichting vko

Vissen met het draagbare elektro-apparaat
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Vis en water

De komende jaren worden karpers uitgezet in het gebied van Waterschap Vechtstromen

Onze stichting fungeert ook als leerplek voor studenten van 
Sportvisacademie De Groene Welle te Zwolle. Ze worden nauw 
betrokken bij zowel de voorbereidingen als het praktijkwerk 
en leggen daarna hun ervaringen en bevindingen vast in een 
verslag. Belangrijk werk vindt de stichting en daarom steken 
de ploegleden hier graag de nodige tijd in om hen wegwijs te 
maken met dit aspect van visstandbeheer.

Ploegleden 

Jan Pepping Jan van Waardenburg
Bennie Bourgonje William van der Veen
Klaus Fischer Romeo Neuteboom Spijker
Paul de Ram Jasper Onderstal
Kyle van Gemert Anton van Triest
Edwin Riegman Marijn Hegeman
Tim Hulshof  Jeroen Bosveld
Hans van Til  Mark Kouwenhoven
Arné Hissink 

Karperuitzet
De afgelopen jaren is de karperstand in verschillende kana-
len, zoals de Verlengde Hoogeveense Vaart, Kanaal Coe-
vorden-Zwinderen, Oranje Kanaal, Lutter Hoofdwijk en het 
Ommerkanaal flink achteruit gegaan door natuurlijke sterfte. 
Omdat de karper zichzelf in deze wateren niet in stand kan 
houden, hebben Sportvisserij Oost-Nederland, Hengelsport-
federatie Groningen/Drenthe en Sportvisserij Nederland een 
verzoek tot het uitzetten van karper ingediend bij het Water-
schap Vechtstromen.

Na jarenlange gesprekken en onderbouwingen vanuit ver-
schillende hengelsportorganisaties werd begin maart door 
het bestuur van het Waterschap Vechtstromen groen licht 
gegeven voor het uitzetten van karper. De komende jaren 
zal het karperbestand in de genoemde kanalen weer op peil 
gebracht worden, waarmee het waterschap aan de wens van 
vele sportvissers tegemoet komt om ook in deze kanalen weer 
mooie karpers te kunnen vangen.

Commissie Water- en Visstandbeheer
De commissie WAVI is in 2016 niet bijeen geweest i.v.m. be-
raad over een andere opzet van de commissie WAVI.
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In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen wat er zoal gebeurt om de vis-
stand op peil te houden en de waterkant toegankelijk te houden voor sportvis-
sers. Het hoofdstuk Sportvisserijvoorzieningen heeft logischerwijs een grote 
overlap met het hoofdstuk Vis en Water, maar gaat verder in op specifieke 
maatregelen om de sportvismogelijkheden te behouden, verbeteren of uit te 
breiden. U moet hierbij denken aan visvlonders of herinrichtingen van viswa-
teren, maar ook aan het indienen van zienswijzen bij ingrijpende projecten 
waarbij wij de belangen van de sportvisser aan de waterkant behartigen. 

Visvlonders Steenwijkerdiep
Eind 2013 zijn we gestart met het project aanleg visvlonders 
Steenwijkerdiep, een geliefd wedstrijdtraject waar jaarlijks door 
zo’n 20 hengelsportverenigingen met in totaal zo’n 1500 deelne-
mers wedstrijden worden gevist. Omdat de Provincie Overijssel 
dat jaar gestart was met het baggeren van alle vaarwegen in 
Noordwest Overijssel en de hoge beschoeiing her en der ver-
ving door een lager type beschoeiing, zouden namelijk langs dit 
vistraject de vismogelijkheden ernstig beperkt worden. 
Tijdens een informatiebijeenkomst met de besturen van direct 
betrokken hengelsportverenigingen uit ons en naastgelegen 
federatiegebied, bleek er ruim voldoende draagvlak te zijn om 
de vlonders te realiseren. De grote meerderheid van de vereni-
gingen was daarbij bereid om een financiële bijdrage te leveren 
en daarmee een vlonder te “adopteren”.  
Nadat aanwonenden van het Steenwijkerdiep lucht kregen van 
onze plannen, begon een jarenlang getouwtrek waar ten tijde 

van het schrijven van dit jaarverslag nog altijd geen einde aan is 
gekomen. Desondanks hebben we nog steeds het vertrouwen 
in een goede afloop en mooie sportvisserijvoorzieningen in de 
vorm van visvlonders langs het Steenwijkerdiep.

Verruiming Twentekanalen
In februari 2016 heeft de minister haar goedkeuring gegeven 
voor de 2e-fase plannen van Rijkswaterstaat om het Twenteka-
naal te verruimen. Deze plannen betreffen het traject Delden – 
Enschede, de zijtak tot Almelo en het deel van de IJssel tot de 
sluis bij Eefde. Door het verbreden en uitdiepen van het kanaal 
kunnen er in de toekomst grotere schepen varen. 
Ook heeft de verruiming van het kanaal gevolgen voor de 
oevers, die straks meer te verduren krijgen. De aannemer mag 
zelf bepalen hoe hij de oevers inricht, echter dient rekening 
gehouden te worden met recreanten, zoals vissers.

Het Twentekanaal wordt verbreed en uitgediept, vismogelijkheden blijven behouden

Sportvisserijvoorzieningen
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In overleg met hengelsportverenigingen uit de regio en een 
lokaal aannemersbedrijf heeft Sportvisserij Oost-Nederland 
haar visie op de voorgenomen plannen van Rijkswaterstaat 
gegeven. In dit inrichtingsvoorstel kwamen o.a. het belang 
van de hengelsport, de belangrijkste wedstrijdlocaties en onze 
inrichtingswensen t.a.v. eventuele natuurvriendelijke inrich-
tingstrajecten aan bod. Dankzij de verschillende gesprekken 
en het rapport is duidelijk geworden dat (behoudens mogelijk 
tijdelijke overlast) de ingrepen langs het Twentekanaal over 
het algemeen geen grote gevolgen lijken te hebben voor de 
hengelsport.  

Kristalbad

Het meest gevoelige punt voor de hengelsport is het ministeri-
ele besluit om bij het Kristalbad een natuurvriendelijke oever te 
realiseren. Dit besluit is niet ongedaan te maken maar het is wel 
gelukt om tot een compromis te komen tussen de natuurvriende-
lijke functie en het hengelsportgebruik van deze oever. Hoewel 
de precieze inrichting nog niet duidelijk is, de toekomstig aanne-
mer heeft een bepaalde mate van ontwerp vrijheid, betekent het 
wel dat er langs dit traject gevist kan blijven worden.

Veilig vissen in het Overijssels kanaal
Even ten zuidwesten van Vroomshoop ligt in het Overijssels Ka-
naal een populair vistraject. Het is er mooi vissen, maar voor vis-
sers die niet meer zo goed ter been zijn, waren de stekken steeds 
moeilijker te bereiken door de steile oevers. HSV Ons Genoegen 
uit Vroomshoop trok bij ons aan de bel en vroeg om hulp. 
Samen hebben we de mogelijkheden bekeken om de sportvis-
serijmogelijkheden ter plaatse te verbeteren. De locatie is rustig, 
goed bereikbaar, druk bevist door zowel recreanten als wedstrijd-
vissers en er waren weinig alternatieve oplossingen mogelijk. Alle 
ingrediënten dus om hier enkele duurzame en onderhoudsvrien-
delijke visplateaus te realiseren.

Nieuw viswater: Brandemaatvijver Enschede
Sinds 1 januari 2016 is de Brandemaatvijver opgenomen in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren. Ondanks dat er 
nog geen inrichtingsplan lag, begonnen enkele vissers al met 
het creëren van visplaatsen. In goed overleg met het water-
schap Vechtstromen en de omwonenden is uiteindelijk bepaald 
hoe de vijver het beste ingericht kon worden. 
Vanaf augustus is er met een vrijwilliger van HSV V.I.O.S. uit En-

Veilig vissen in het Overijssels Kanaal
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schede hard gewerkt om de toegankelijkheid te verbeteren en 
voorwerk te verrichten voor het kraanwerk, wat in oktober werd 
uitgevoerd. Enkele visplaatsen werden verbeterd en er zijn 
nieuwe visplaatsen en een verharde parkeerplaats bij gemaakt.
Een aantal visplaatsen ligt redelijk hoog boven de waterspie-
gel, dit is gedaan met de wetenschap dat het water flink kan 
stijgen. Op deze manier zullen er altijd een paar stekken bij zijn 
die het jaar rond te bevissen zijn.

Veldwerk
De Kloot

Ook wel de bergingsvijver ten noorden van Oldenzaal genoemd. 
Hier is al eerder gewerkt aan de toegankelijkheid. Met een kleine 
kraan zijn er links en rechts extra visplaatsen aangelegd. Er bleek 
veel gebruik van gemaakt te worden en er was behoefte aan 
meer stekken. Het afgelopen jaar hebben we daar een vervolg 
aan gegeven. In totaal is er nu ruimte voor zo’n 20 vissers. 

De Kweek

Ofwel de bergingsvijver ten zuiden van Oldenzaal. Deze vijver 
bevindt zich naast een klootschietbaan. Regelmatig was er 
overlast omdat vissers over de baan liepen om bij hun visstek te 
komen of zelfs hun tent en complete uitrusting midden op de 
baan plaatsten, terwijl vissen in de vijver officieel niet was toege-
staan. De situatie dreigde uit de hand te lopen, dus we grepen 
in. Eerst hebben we in goed overleg met het waterschap en de 
klootschietbaan het visrecht vastgelegd. Daarna is de overzijde 
van de vijver toegankelijk gemaakt voor vissers. Voor alle partijen 
is er nu ruimte en de rust is wedergekeerd. 

Visstek bij de Brandemaatvijver

Visstekken bij de Kloot
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’t Vletgoor Holten

Samen met de hengelsportvereniging De Rietvoorn Holten-Mar-
kelo hebben we een inrichtingsplan opgesteld voor de stadsvij-
ver. Het was altijd een water waar de vereniging met de jeugd 
goed vis kon vangen, echter is hun jeugdtraject door de jaren 
heen verzand door de slechte conditie van de oeverbeschoeiing. 
Het traject was zo ondiep dat er met de jeugd niet meer gevist 
kon worden. Samen met de gemeente hebben we het traject 
verplaatst naar de andere zijde van de vijver. Hier is begroeiing 
weggehaald en op een enkele plek de beschoeiing opnieuw 
gezet. Daarnaast zijn er vissenbossen aangelegd in de vorm van 
kerstbomen ten behoeve van de visstand. Achter de schermen 
wordt er nog gezocht naar geschikte vis om uit te zetten zodat 
het plaatje compleet is.

Materialen
Voor het onderhoud van onze “speelvelden”, de viswateren in 
Oost-Nederland, waren we in eerste instantie aangewezen op 
verhuurbedrijven. Niet altijd erg praktisch, want halen en bren-
gen van de materialen kost tijd en geld. Gezien het regelmatige 
gebruik loonde het zich om eigen materialen aan te schaffen. Zo 
zijn we inmiddels voorzien van een bosmaaier, compressor en 
ruime afsluitbare aanhanger om de materialen van A naar B te 
krijgen.

Waterbodemkaarten
Sinds 2014 zijn wij bezig om verschillende wateren in ons 
werkgebied in kaart te brengen. Dit betreft veelal wateren die in 
de Gezamenlijke Lijst van Viswateren vermeld staan, maar ook 

op verzoek van hengelsportverenigingen worden er kaarten ge-
maakt. Voorwaarde is wel dat deze kaarten voor iedereen gratis 
te downloaden zijn.
Voor studenten van Sportvisacademie De Groene Welle uit 
Zwolle is het varen van waterbodemkaarten inmiddels vast 
onderdeel van hun studie. Inmiddels zijn ruim 40 waterbodem-
kaarten gratis beschikbaar. 

Waterbodemkaart

Visstekken maken bij de Brandemaatvijver in Enschede
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Controle

Dat visserijcontroles effect hebben, merken we in het aantal bekeuringen wat 
geleidelijk aan daalt ten opzichte van eerdere jaren. Toch blijven de controles 
nodig, want helaas zijn er nog steeds mensen die niet de juiste geldige visdo-
cumenten kunnen tonen.
Helaas krijgen onze boa’s steeds vaker te maken met situaties waarin agres-
sie de boventoon voert. Sportvisserij Oost-Nederland onderzoekt de mogelijk-
heden om haar boa’s te voorzien van bepaalde zelfbeschermingsmiddelen.  
In 2016 waren 92 federatieve controleurs en 20 boa’s actief binnen Oost NL. 

Controleresultaten 2016 

 20 boa’s

 3116 controles
 253 waarschuwingen
 118 processen-verbaal

 92 federatieve controleurs

 3359 controles
 299 waarschuwingen

Landelijke controledagen
Half juni werkten zo’n 45 boa’s en controleurs binnen het werk-
gebied van Sportvisserij Oost-Nederland mee aan de landelijke 
controledagen.
In totaal hebben zij 750 vissers gecontroleerd op de juiste 
vergunningen; maar liefst 3x zoveel vissers als in 2015!

55 vissers bleken een waarschuwing nodig te hebben en 3 
vissers hebben een bekeuring gekregen. 
De bekeuringen vielen voor het stoken van een vuurtje  
(€ 130,=), vissen met te veel hengels ( € 350,=) en het vissen in 
de nabijheid van een stuw in de Overijsselse Vecht (€ 140,=). 
Vissers die het wel voor elkaar hadden, werden getrakteerd op 
een leuke gadget i.v.m. het 50-jarig jubileum van Sportvisserij 
Oost NL.

Stropers gepakt
Buitengewoon opsporing ambtenaren van Sportvisserij 
Oost-Nederland hebben tijdens een controle op de Visserijwet 
enkele mooie vangsten gedaan. Door juiste tips van opletten-
de sportvissers uit Kampen, hebben de boa’s in samenwerking 
met een politieagent uit Kampen een drietal schietfuiken 
boven water kunnen halen. De 30 palingen die erin zaten, zijn 
weer in vrijheid gesteld. De dader is helaas niet achterhaald. 
Wel is een verdachte staande gehouden bij controle van een 
boot, waarin twee fuiken en een hoekwand lagen. De vangtui-
gen zijn in beslag genomen en de verdachte is verhoord op het 
politiebureau. 

Palingstroperij ontdekt, deze 30 palingen krijgen hun vrijheid terug
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Gezamenlijke controleacties
Met name in de zomermaanden zijn diverse gezamenlijke 
controleacties op touw gezet. Naast regelmatige controleac-
ties door onze boa’s op het water, al dan niet in samenwerking 
met politie, werd in juni een grootschalige multidisciplinaire 
controleactie uitgevoerd i.s.m. het team Politie Hof van Twente, 
de Politie Landelijke Eenheid, de Belastingdienst, de Douane, 
het Verkeershandhaving Team en de Provincie Overijssel. Bij 
deze grootschalige actie werd niet alleen op de weg, maar ook 
op het water gecontroleerd. Hierbij werden 31 sportvissers 
gecontroleerd die allen in het bezit waren van een VISpas en 
die de regels netjes naleefden.

Handhavingsconvenanten
Sportvisserij Oost-Nederland heeft in 2016 een convenant 
“Samenwerking BSBm en Informatiedeling boa’s particuliere 
organisaties Gelderland” ondertekend. Door dit convenant 
is het mogelijk geworden dat boa’s van SVON overtredingen 
van verschillende milieuwetten, snel kunnen afdoen met een 
Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm) binnen de provincie 
Gelderland.

Een tweede convenant wat ondertekend is, is een conve-
nant “Groene Handhaving” tussen de Provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe, waarin de samenwerking tussen 17 
organisaties geregeld is. Het convenant “Groene Handhaving” 
is een initiatief van het IPO (Interprovinciaal Overleg) om de 
samenwerking in de regio’s te versterken. Het is tot stand ge-
komen in overleg met de politie, het Functioneel Parket en het 
Bosschap. Aanleiding voor het convenant is de constatering 
dat er veel instanties actief zijn op het terrein van de groene 
handhaving en dat de uitvoering daarvan gebaat is bij meer 
onderlinge afstemming en samenwerking. 

Verduidelijking federatieve weekvergunning
Regelmatig treffen onze boa’s en controleurs buitenlandse 
sportvissers aan die in het bezit zijn van een weekvergunning, 
maar niet goed op de hoogte zijn van de regels. Zo is o.a. 
nachtvissen met een weekvergunning verboden en moet alle 
gevangen vis direct in hetzelfde water terug gezet worden. 
Ter verduidelijking van de regels hebben wij pictogrammen 
opgenomen in de weekvergunning en de belangrijkste regels 
in 4 talen vermeld. 

De Jeep wordt o.a. ingezet tijdens controles
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Vissen is leuk! Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland weten dat al en om 
deze boodschap ook aan niet-vissers over te brengen, promoten we de hen-
gelsport op zoveel mogelijk vlakken. We zijn op beurzen te vinden voor onder 
meer het verstrekken van informatie en de verkoop van vispassen. Onze 
vismeesters verzorgen vele vislessen voor jeugd van 10 tot 12 jaar, maar ook 
voor volwassenen en ouderen hebben we geweldige mogelijkheden om de 
beste tips en trucs van het vissen te leren: vissen met een visgids. Daarnaast 
bieden we de sportvisser interessante programma’s gericht op specifieke vis-
serijen. In dit hoofdstuk belichten we de promotionele en educatieve activitei-
ten die we in 2016 hebben ontplooid en maken we een doorkijkje naar nieuwe 
ontwikkelingen die op de planning staan.

Beursnieuws
Eind januari vond voor de 22e keer de beurs Carp Zwolle 
plaats, waarbij met 16.000 bezoekers vanuit heel Europa op-
nieuw een record genoteerd kon worden.
Sportvisserij Oost-Nederland was uiteraard ook weer present 
en deelde haar stand met Sportvisserij Nederland en de KSN. 
Bezoekers wisten ons met name te vinden voor het aanschaffen 
van een NachtVIStoestemming en/of Derde Hengeltoestem-
ming.

Thema in de stand van Sportvisserij Oost-Nederland was deze 
keer Controle. Tijdens elke beursdag waren boa’s en controle-
urs aanwezig om de bezoekers te informeren over het contro-
lewerk wat we doen in ons werkgebied. Omdat karpervissers 
ontzettend veel uren aan de waterkant verblijven, zijn zij bij uit-
stek de oren en ogen voor ons als het gaat om gebieden waar 
meer controle nodig is. Tijdens de beurs konden geïnteresseer-
den zich opgeven om controleur te worden voor Sportvisserij 
Oost-Nederland. 

Enkele weken na Carp waren we aanwezig op de Angelmesse 
Faszination Angeln in het Duitse Lingen. Deze beurs is niet al 
te groot, maar er is een enorm aanbod aan hengelmaterialen 
te vinden voor heel schappelijke prijzen en er worden alle da-
gen interessante lezingen gegeven door bekende sportvissers. 
Jaarlijks weten vele bezoekers uit zowel Nederland als Duits-
land onze stand te vinden voor het aanschaffen van de VISpas 
of een Nachtvistoestemming of Derde Hengeltoestemming. 
Ook visgids Tim, die een deel van de stand bemande, kreeg 
volop toeloop van geïnteresseerden, die weleens een vistripje 
met hem wilden maken.

Jeugd Natuurclub de Wieden
Regelmatig verzorgen we visactiviteiten voor jeugd van de 
Junior Rangers uit de Weerribben en de Jeugd Natuurclub de 
Wieden. Ook het afgelopen jaar trokken zij weer bij ons aan de 
bel en heeft vismeester Marc Zwaan er in samenwerking met 
onze monitoringsploeg en vrijwilligers van hsv Steenwijk weer 
een paar leuke vismiddagen van gemaakt.

Promotie en educatie

Kinderen van Jeugd Natuurclub de Wieden krijgen instructie vis onthaken
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Op woensdag 6 april werd de eerste vismiddag georganiseerd 
voor 26 kinderen van 7 tot 10 jaar van Natuur Club De Wieden. 
De activiteit vond plaats bij de werkschuur van Natuurmonu-
menten aan de Reeënweg te Wanneperveen, waarbij eerst de 
theorie aan bod kwam en later een hengeltje werd uitgegooid.

Op woensdag 20 april was de tweede vismiddag. Ditmaal 
waren er zo’n 17 kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. In 
tegenstelling tot de middag op 6 april die regenachtig en guur 
was, was deze dag zonovergoten. Het grootste gedeelte van 
de theorieles vond dan ook buiten plaats. 
Na een korte en deskundige uitleg haastten de kinderen zich 
naar binnen, want hier stond de levende have opgesteld. Een 
aantal aquariumbakken met verschillende vissoorten die uit het 
gebied komen. Kers op de taart waren de kleine bittervoorns 
met zichtbare legbuizen. Vismeester Marc had er een mooi 
verhaal bij met een grote zoetwatermossel die hij zelf had 
meegenomen.
Daarna was het tijd om de opgedane kennis in de praktijk uit 
te voeren aan de waterkant. Garantie om te vangen is er nooit 
maar toch werd door bijna iedereen een visje gevangen. Al 
met al waren het 2 geslaagde middagen voor deze toekomsti-
ge sportvissertjes.

Vismigratiedagen
Zowel het Waterschap Vechtstromen 
als het Waterschap Drents-Overijsselse 
Delta organiseerden vismigratiedagen. 
Sportvisserij Oost-Nederland was erbij 
en organiseerde bij Laag Zuthem een 
‘Vroeg uit de veren viswedstrijd onder 
begeleiding van ervaren vismeesters en workshops vliegvissen. 
Directeur Henk Mensinga van Hengelsportfederatie Groningen/
Drenthe gaf een boeiende lezing over een zeeforellenproject 
en Gerrit Jan van Dijk van het Waterschap Drents-Overijsselse 
Delta gaf toelichting over de werking van vispassages. 
Op Landgoed Singraven aan de Dinkel waren er voor jong en 
oud verschillende leuke en interessante activiteiten te doen en 
te zien rond het thema vismigratie. Jeugdbegeleiders van hsv 
’t Vangertje uit Denekamp hielpen kinderen met het vissen met 
de vaste stok. Op het landgoed zorgt een stuw samen met een 
eeuwenoude watermolen er onbedoeld voor dat de vissen niet 
verder de Dinkel op kunnen zwemmen. Om dit probleem op 
te lossen, plaatste Waterschap Vechtstromen twee vispassages 
die ervoor moeten zorgen dat de vissen het bovenliggende 
deel van de Dinkel weer kunnen bereiken. Op de vismigratie-
dag werd de werking van de vispassages onderzocht. 

Verschillende vissoorten in de aquaria bij JNC de Wieden
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Visles op de basisschool

Vislessen op de basisschool
Helaas hebben we moeten constateren dat het ledenaantal on-
der de jeugd in 2016 opnieuw teruggelopen is. Gelukkig geldt 
dat niet voor het verzorgen van vislessen op de basisschool. We 
zien steeds meer aanvragen binnenkomen van scholen waar al 
eerder een visles is verzorgd. Met 15 zeer actieve “svon- 
vismeesters” en enkele vismeesters die alleen vislessen geven 
op de basisschool waar zij als docent werkzaam zijn, zijn vorig 
jaar 91 vislessen verzorgd. Daarmee zijn zo’n 1.800 kinderen in 
de leeftijd van 9 tot 12 jaar bereikt. Uit de door de docenten 
ingevulde enquêtes blijkt dat de vislessen én de vismeesters erg 
hoog gewaardeerd worden. Sportvisserij Oost-Nederland ziet de 
vislessen als een unieke mogelijkheid om kinderen om op een 
goede en verantwoorde manier kennis te laten maken met de 
hengelsport, waarbij aandacht voor de leefomgeving van vis van 
groot belang is. Het leren vissen met de vaste stok is voor deze 
leeftijdsgroep ontzettend leuk en spannend en sluit goed aan bij 
het beleidsplanthema “Naar buiten”.

Straatspeeldag Marknesse
Op 8 juni was het landelijke Buitenspeeldag en ook Sportvis-
serij Oost-Nederland deed mee. De buitenspeeldag is een 
initiatief van Jantje Beton en werd voor de negende keer 
georganiseerd. Doel van deze dag is een poging om kinderen 

achter de tv of spelcomputer vandaan te krijgen. Kinderzender 
Nickelodeon steunde het initiatief door van 13:00 uur tot 17:00 
uur op zwart te gaan.

Op verzoek van hsv het Snoekje uit Marknesse stonden onze 
vrijwilligers Theo, Vincent, Eef en Chris met onze federatie-
stand in het “speelcentrum” van Marknesse. Kinderen konden 
met zoekkaarten bekijken welke waterdiertjes en vissen er in 
de aquaria zwommen. Ook had Vismeester Eef wat planten uit 
eigen vijver meegenomen om daar uitleg over te geven. Zo’n 
100 kinderen wisten onze stand te vinden en waren erg geïnte-
resseerd in het onderwaterleven.

Visgidsen
De pilot van vorig jaar “vissen met de visgids in het Vechtdal” 
kreeg in de zomer van 2016 een vervolg. Visgids Eeuwe Wee-
ning bezocht in juli en augustus opnieuw Camping De Koek-
sebelt en Camping Boerhoes in het Vechtdal om recreatieve 
vissers de fijne kneepjes van het vissen in de Vecht te leren. 
Ook in het IJsselgebied kun je met een visgids op pad. Visgids 
Tim nam vanuit zijn vaste standplaats op Camping IJsselzicht in 
Veessen het afgelopen jaar zijn gasten mee aan boord van zijn 
visboot om te vissen op voornamelijk snoek en snoekbaars.
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Jeugddag Nationale Hengeldag
Al weer voor de tiende keer werd de jaarlijkse jeugddag van 
Oost-Nederland georganiseerd. Prachtig weer, zo’n 30 razend 
enthousiaste vrijwilligers, bijna 80 kinderen en een heleboel 
begeleiders, Marco Kraal die de kinderen kwam verrassen 
met gesigneerde petten, toplocatie en alles wat met vissen te 

maken heeft! Dat waren de ingrediënten voor een geslaagde 
jeugddag. Naast verschillende thema’s, zoals o.a. roofvissen, 
karpervissen en vliegvissen konden de kinderen natuurlijk ook 
een hengeltje uitgooien. Een leger aan enthousiaste vismees-
ters stond paraat om de kinderen goed uit te leggen hoe ze 
moesten vissen én vangen natuurlijk. Als kers op de taart werd 
deze jeugddag gesponsord met prachtige prijzen door Big 
Bicycles uit Deventer, Hengelsportcentrum de Beste Stek uit 
Ommen en Stichting Sportvisserij Promotie & Beleving.

Scholenprojectdagen Hoge Hexel
Op 5 en 6 september jl. vonden de jaarlijkse scholenpro-
jectdagen plaats bij de Tolplas in Hoge Hexel. Tijdens deze 
dagen kregen zo’n 600 kinderen van basisscholen uit de regio 
informatie van verschillende verenigingen die iets met natuur 
hebben. Naast Sportvisserij Oost-Nederland waren o.a. ook de 
Valkenier, een imkervereniging en de Jachthondenopleiding 
van de partij.
Vismeesters Eef en Chris besteedden deze keer extra aandacht 
aan de vissoorten die er de laatste decennia bijgekomen zijn 
in Nederland. Denk hierbij aan de roofblei, meerval, houting, 
donaubrasem, barbeel en de vele grondelsoorten. 

Onderlijnen knopen tijdens de jeugddag

Karper op de kant tijdens de jeugddag
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Demonstraties van barbeelspecialisten langs de IJsseloever tijdens de barbeeldag

Vismiddag Zwolle-Zuid
Zorgspectrum Het Zand wil graag de contacten versterken 
tussen hun cliënten en de wijkbewoners van Zwolle-Zuid en is 
daarvoor het project “Natuurlijk samen” gestart. Een van de acti-
viteiten was een vismiddag. Op woensdag 17 augustus was het 
zover en onder toeziend oog van 3 vismeesters werd in de vijver 
bij de historische boerderij De Oude Mars in Zwolle Zuid gevist. 
Bewoners van De Oude Mars, waarvan sommigen in een 
rolstoel, zaten samen met kinderen uit Zwolle-Zuid aan de 
waterkant en op het bruggetje met een hengel in de hand te 
turen naar het dobbertje. Soms pakten de moeders de hengel 
over. Er werden vooral kleine visjes gevangen, maar dat deerde 
niet. Drie vismeesters van Sportvisserij Oost-Nederland waren 
aanwezig om te helpen. Niet alleen de kinderen genoten, maar 
ook voor de ouderen was het een heerlijk middagje uit.

Barbeeldag
Op 17 september is aan de oever van de IJssel bij Veessen de 
tweede editie van de Barbeeldag gehouden. Barbeelfanaten 

ontmoetten barbeelcracks temidden van allerlei barbeelmate-
riaal en aas. De barbeel zelf liet het op deze zeer informatieve 
dag helaas een beetje afweten.
Na de eerste succesvolle editie van de barbeeldag in 2015 
waren de verwachtingen hooggespannen. Lezingen van beken-
de barbeelvissers, internationale koppels die demovisserijen 
verzorgden en veel materialen bleken de juiste ingrediënten te 
zijn voor een enorm bezoekersaantal! Opnieuw is de barbeel-
dag een zeer geslaagde dag geworden, die ook zeker in 2017 
een vervolg zal krijgen.

Fonds stimulering jeugdwerk
De Algemene Ledenvergadering heeft in 2016 ingestemd met 
een fonds stimulering jeugdwerk. Met dit fonds ondersteunt 
Sportvisserij Oost-Nederland verenigingen bij het ontwikke-
len en uitvoeren van activiteiten voor de bij de verenigingen 
aangesloten jeugdleden.
Enkele verenigingen hebben al gebruik gemaakt van de subsi-
dieregeling, die in 2017 een vervolg zal krijgen.
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Dorpenwedstrijd

Zo hebben 6 Sallandse verenigingen (HSV Diepenveen, HSV 
Bathmen, HSV Raalte, HSV Olst, HSV Broekland en HSV De Riet-
voorn Holten-Markelo) een dorpenwedstrijd georganiseerd in de 
Drostenkampvijvers te Raalte. Zo’n 60 kinderen deden mee. He-
laas moest de wedstrijd vroegtijdig gestaakt worden in verband 
met onweer, maar gelukkig waren er voldoende vangsten om 
een prijsuitreiking te kunnen organiseren. Tijdens het bepalen 
van de uitslag door de organisatoren kregen de kinderen wat te 
drinken en een patatje. De 3 beste vissers in 3 verschillende ca-
tegorieën kregen een prijs en ook voor degenen die de grootste 
vis in hun categorie hadden gevangen was er een prijs.

Jeugdcursus en -wedstrijden

HSV Ons Vermaak uit Rijssen organiseerde een jeugdcursus 
voor maar liefst 30 kinderen met aansluitend een aantal jeugd-
viswedstrijden, waarbij uiteindelijk 58 kinderen de weg naar 
de waterkant vonden. Tijdens een gezellige avond werd onder 
het genot van wat te drinken en wat lekkers de prijsuitreiking 
gehouden, waarbij elke visser een prijs kreeg.

Steuren sleuren

OHV Oldenzaal organiseerde voor haar jeugdleden een dag 
vissen bij Wild Bijzonder vissen in Reutum, waarbij elk kind 1 
introducé mocht meenemen. Deze dag werd een groot succes 
met een ruime opkomst van 23 jeugdleden en 5 begeleiders. 
Zo’n 40 vissen, waaronder steuren, karpers en striped basses, 
kwamen op de onthakingsmatten terecht. Na afloop werd er 
nog gezellig nagekletst onder het genot van een patatje en 
wat te drinken.

Website en (sociale) 
media
Via verschillende media 
proberen we onze ach-
terban zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden 
van allerlei zaken waar we 
ons mee bezig houden. Zo 
ontvangt elke VISpashouder tweemaal 
per jaar gratis de regio-editie van Hét VISblad, waarin we 
belangrijke ontwikkelingen en projecten uitlichten, maar waarin 
ook leuke weetjes, nieuw viswater, bijzondere vangsten in ons 
gebied en interessant verenigingsnieuws aan bod komen.
Vrijwel wekelijks plaatsen we een of meer actuele nieuwsi-
tems op onze website en maandelijks verschijnt onze digitale 
nieuwsbrief.
Naast belangrijke nieuwsitems die we op onze website 
plaatsen, maken we ook vooral veel nieuws rechtstreeks uit 
het veld kenbaar via Facebook, zoals bijvoorbeeld herinrichtin-
gen en opknappen van viswateren, maar ook visserijkundige 
onderzoeken en de samenwerking met vrijwilligers langs de 
waterkant. Op die manier proberen we in contact te blijven 
met onze achterban.

TV in de regio
Tijdens meerdere activiteiten draaiden de 
camera’s van RTV Oost met ons mee. Zo 
ging een verslaggever mee aan boord bij 
onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
tijdens visserijcontrole op de IJssel. 

Ook werden leuke opnames gemaakt tij-
dens onze Streetfishing wedstrijd in Zwolle 
en zat onze directeur Ed Piek aan tafel in 

een nieuwsuitzending 
van RTV Oost, waarbij 
hij vertelde over 50 jaar 
Sportvisserij Oost- 
Nederland en het werk wat er zoal in de 
regio gebeurt. 

Enorme brasem tijdens visles in Bathmen
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In het hoofdstuk Wedstrijden vindt u een overzicht van de wedstrijden die 
het afgelopen jaar georganiseerd werden door Sportvisserij Oost-Nederland, 
eventueel in samenwerking met andere federaties en Sportvisserij Neder-
land. Voor wat betreft de uitslagen beperken we ons tot de beste drie en 
indien van toepassing de vakwinnaars.  

Nationaal kampioen IJsvissen
De eerste wedstrijd van 2016 was wel een heel bijzondere. 
Begin februari togen zo’n 20 vissers, waaronder 3 vissende 
dames, naar de Zweedse provincie Dalsland om daar te strijden 
om de titel Nederlands Kampioen IJsvissen 2016. 

De VVV Dalsland draagt het hengelsporttoerisme in de pro-
vincie een warm hart toe. Als tegenprestatie voor de promotie 
stelden zij een touringcar gratis beschikbaar voor het vervoer 
van de deelnemers van de luchthaven naar het NK-verblijf 
Edsleskog Wärdshus van de Nederlander Johan Postma. Het 
vervoer naar de vislocaties werd door hen geregeld met kleine-
re bussen. 

Visarrangement

Johan Postma en visgids Andy van Assema van Sportfishing 
Dalsland stelden een compleet visarrangement samen voor het 

hele NK Team. Ook de Zweedse sportvisbond SportFiskarna 
was van de partij op de finaledag en had voor alle deelnemers 
wat leuke attenties als aandenken aan het NK.

De wedstrijd

Omdat de kwaliteit van het ijs de dagen voor aankomst van 
de deelnemers snel achteruit was gegaan en de vooruitzichten 
niet al te best waren, werd besloten dat de trainingsdag van 
vrijdag zou vervallen om de wedstrijd eerder te laten starten.
De eerste wedstrijddag werd gevist op het meer Edslan, 
waarbij de doelsoorten snoek en baars waren. Alleen Willem 
Bakker en Hans Holsbeek wisten zich in de prijzen te vissen met 
respectievelijk de eerste vis van het toernooi en de grootste 
baars van de dag.

De visgids boort wakken voor de deelnemers aan het NK IJsvissen

Wedstrijden
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De grootste baars van wedstrijddag 1

Wedstrijddag 2

Na een gezellige avond in de hotelhuiskamer vol geknutsel 
met hengels, kunstaas en onderlijnen en voor een aantal deel-
nemers een korte nacht was iedereen weer op tijd present aan 
de ontbijttafel. Deze tweede wedstrijddag werd er gevist op 
een andere kleinere ijsvloer in de buurt, waarbij de doelsoorten 
forel, zalm en beekridder waren. Prachtige soorten, die met 
regelmaat worden uitgezet in het meer om de visstand op peil 
te houden. 

Na het startsein bleef het echter de eerste uren stil, totdat Iwan 
de Vries de eerste Arctic char ving. Binnen een half uur lagen er 
maar liefst 3 Arctic chars op het ijs! Er begonnen meer deelne-
mers vis te vangen, waaronder Peter Paul Schollema met de 2 
grootste forellen: een bruine forel en een Arctic char. In totaal 
werden 14 vissen gevangen, waardoor opnieuw mooie prijzen 
verdeeld konden worden. De gelukkigen waren Rinze van der 
Kooi met de kleinste Arctic char, Peter Paul Schollema met de 
kleinste bruine forel en dagwinnaar met de meeste centimeters 
vis werd Iwan de Vries.

Kampioen!

Omdat de eerste visdag slechts 2 baarzen gevangen waren, 
werd Iwan de Vries met zijn vangsten van de tweede wedstrijd-
dag de overall winnaar van het kampioenschap en mocht hij de 
wisselbeker onder luid applaus in ontvangst nemen. 

Noordoostelijk kampioenschap
Op 9 april werd in de Workumer Trekvaart het traditionele 
Noordoostelijk Kampioenschap gevist. Voor de eerste keer in 
alle edities ging het kampioensbord naar Friesland. Menno 
Hoogsteen van HSV de Rietvoorn uit Kootstertille wist met 
6.847 gram vis de felbegeerde titel Noordoostelijk Kampioen 
in de wacht te slepen.
De tweede en derde trede van het erepodium waren voor 
vader en zoon van Berkel van HSV de Karper uit Brummen met 
respectievelijk 6.436 en 5.733 gram vis. Hiermee haalden de 
heren het figuurlijke zilver en brons binnen.

De einduitslag van het 
NK IJsvissen 2016:

1. Iwan de Vries
2. Peter Paul Schollema
3. Richard Griep

Winnaars Noordoostelijk Kampioenschap
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Federatief clubkampioenschap
Dit jaar organiseerde Sportvisserij Oost-Nederland voor het 
eerst een Federatief Clubkampioenschap. Maar liefst 24 hengel-
sportverenigingen deden mee. Eerst werden binnen de rayons 
de voorrondes gevist, waarna op zaterdag 15 oktober de vier 
rayonkampioenen de federatieve finale tegen elkaar in het kanaal 
Almelo-de Haandrik bij Hardenberg visten: HSV Haaksbergen, HSV 
De Stokvissen uit Deventer, HSV Het Vette Baarsje uit Hoogeveen 
en Visserijvereniging De Hengelsport uit Zwolle. 
Het maximale aantal deelnemers was 20 per vereniging, wat overi-
gens niet door elke vereniging werd afgevaardigd. In  
totaal deden 65 vissers mee. Uiteindelijk werden de vangsten van 
de 5 beste vissers per vereniging bij elkaar opgeteld, waarbij de 
jeugd dubbele punten kon verdienen. 

Met veel moeite wisten de meeste vissers beschut onder hun pa-
raplu wel een paar vissen te vangen en bij sommigen gaf de weeg-
schaal vier cijfers aan. Dat maakte de wedstrijd wel spannend!

Het Vette Baarsje Hoogeveen federatief kampioen!

Met slechts 7 punten verschil ten opzichte van de nummer 2 
werd HSV Het Vette Baarsje uit Hoogeveen met 27.930 gram 
vis en 80 punten Federatief Clubkampioen 2016! Dankzij hun 
jeugdlid, Justin Hagen, die met zijn geweldige vangst van maar 
liefst 18.460 gram vis dubbele punten scoorde, ging Het Vette 
Baarsje door naar de landelijke finale. 

De tweede plek was voor Visserijvereniging De Hengelsport 
uit Zwolle met 18.580 gram vis en 73 punten. Derde werd HSV 
Haaksbergen met 13.830 gram vis en 46 punten en de vierde 
plaats was voor HSV De Stokvissen uit Deventer met 6.810 
gram vis en 31 punten. 
In totaal werd 67.380 gram vis gevangen, een ruime kilo ge-
middeld per deelnemer. 
Na de prijsuitreiking konden alle aanwezigen in het clubhuis 
van HSV De Dobber uit Hardenberg nog genieten van een 
heerlijk buffet en een drankje ter afsluiting van een geslaagd en 
sportief Federatief Clubkampioenschap 2016. 

Het Vette Baarsje federatief kampioen
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Selectiewedstrijden
Dit jaar is het wedstrijdensysteem bij Sportvisserij Nederland 
wat gewijzigd van opzet. Dames hoeven zich niet meer te 
plaatsen voor het NK via selectiewedstrijden, er geldt nu een 
open inschrijving. Hiermee hoopt Sportvisserij Nederland 
meer dames naar de waterkant te krijgen om deel te nemen 
aan wedstrijden. Jongens in de categorieën U25, U20 en U15 
vissen nog wel een selectiewedstrijd. Ook voor heren is er nog 
een selectiewedstrijd individueel in de categorieën tot 55 jaar 
en 55+. Ten slotte is er nog een selectiewedstrijd feedervissen.

Selectie heren individueel
Op zaterdag 21 mei werd onder prima weersomstandigheden 
de selectiewedstrijd heren individueel in de categorieën senio-
ren en 55+ gevist in het Beukerskanaal bij Giethoorn. 

De beste 3 vissers in verschillende 
categorieën zijn: 

Heren individueel senioren  

1e  Owen Poulssen (HSV Zwartewaterland) 
 9.258 gram (vak E)  
2e Klaas Huisman (Staphorster HSV)
 7.731 gram (vak C) 
3e Dick Valstar (Ons Genoegen Vroomshoop)
 6.997 gram (vak D) 
 
Heren individueel 55+

1e Wim Smit (De Rietvoorn Ommen)
 7.371 gram (vak A) 
2e  Mannes Ligtenberg (Ons Genoegen)
 5.430 gram (vak B) 
3e Hennie vd Bruggen (De Karper)
 6.139 gram (vak A)

Selectie junioren U25/U20/U15 + federatief dames-
kampioenschap
Op zaterdag 4 juni werd aan de Urkervaart de selectiewedstrijd 
voor junioren U25/U20/U15 georganiseerd. Omdat dames en 
meisjes zich niet meer via de selectiewedstrijden hoeven te 
kwalificeren voor het NK, konden zij niet meedoen met deze 
wedstrijd. Daarom heeft Sportvisserij Oost NL een federatief 
Dameskampioenschap in het leven geroepen. Deze wedstrijd 
werd tegelijkertijd op hetzelfde parcours gevist door 3 deel-
neemsters.

De drie beste vissers per categorie:

Junioren U25:

1e  Jarno Veldhuizen (TOG Apeldoorn) 
 met 741 gram
2e Gerrald Budding (‘t Vangertje Denekamp)
 met 604 gram
3e Roy Brinks (HSV Ons Vermaak)
 met 60 gram

Junioren U20:

1e Joram Brehen (HSV Haaksbergen)
 met 1712 gram
2e Stef Geertman (HSV De Dobber Hardenberg)
 met 1462 gram
3e Job Wolkotte (‘t Vangertje Denekamp)
 met 596 gram

Junioren U15:

1e Lennart Krijgsman (HSV Ons Vermaak)
 met 243 gram
2e  Wilbert van Lente (HSV OKO Oosterwolde)
 met 178 gram
3e Tim Rijsdijk (HSV Bathmen)
 met 100 gram

Federatief dameskampioen:

Anouska Kars (TOG Apeldoorn)
met 29 gram
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Selectie feeder
Op zaterdag 11 j uni werd de selectiewedstrijd feeder gevist in 
het Twentekanaal bij Lonneker. Maar liefst 95 wedstrijdvissers 
streden om een plek op het NK Feedervissen.

Vakwinnaars werden:

Vak A: Selwijn Rietman (HSV Het Zwartewater)
 met 4952 gram

Vak D: J.W. Plekkenpol (HSV de Rietvoorn)
 met 4770 gram

Vak C: Jochem Rooyen (HSV Tot Ons
 Genoegen) met 2653 gram

Vak B: Erik Hendriks (HSV Tot Ons Genoegen)
 met 1764 gram

Vak E: Huub Oude Maatman (HSV V.I.O.S.)
 met 896 gram

Prijzenwedstrijd Oost NL
Op zaterdag 1 oktober werd de jubileum prijzenwedstrijd gevist in 
het Beukerskanaal bij Giethoorn. Na een regenachtige start, visten 
zo’n 90 deelnemers de wedstrijd onder stralende weersomstan-
digheden.
Er werd gevist in 4 vakken, waarvan 2 vakken dobberdragend en 
in 2 vakken was de hengelkeuze vrij. Waar de winnaar maar liefst 
21 kilo vis wist te vangen, vingen verschillende andere deelnemers 
geen schub. De totale vangst kwam uiteindelijk op circa 165 kilo! 

De winnaars

Categorie vrije hengel: 

1e Andre Enzerink (vak B) 21.000 gram 
2e Fred de Haan (vak A) 5.116 gram 
3e W. ter Horst (vak B) 13.332 gram 

Categorie dobberdragend: 

1e Bert Kluinhaar (vak C) 17.666 gram 
2e Mandrie Ligtenberg (vak D) 4.310 gram 
3e Frans van Berkel (vak C) 10.830 gram 

Zonovergoten parcours tijdens de prijzenwedstrijd
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Wedstrijden

NK Junioren en Dames
Op zaterdag 10 september werd in de Urkervaart zowel het NK 
junioren als het NK dames Zoetwatervissen gevist. De junioren 
visten in de categorieën U15, U20 en U25 en hebben zich via 
selectiewedstrijden geplaatst voor dit NK. Voor de dames was 
geen selectieprocedure, zij konden zich individueel recht-
streeks inschrijven voor het NK.
Nederlands Kampioen in de categorie U15 werd Tim Rijsdijk 
van HSV Bathmen. De zilveren plak in de categorie U20 ging 
naar Henrico van Lenthe van HSV O.K.O. Oosterwolde.
Ook bij de dames wist een van de deelneemsters uit Oost NL 
het podium te bereiken. Anouska Kars van T.O.G. Apeldoorn 
werd derde.

Wedstrijdcommissie

Rinus Klein (voorzitter) Meine Luchtmeijer
Jannes Kars (secretaris) Jan Vink
Martin Verbeek Eric Wind
Marc Zwaan Harry Voerman

Nederlands Kampioen Tim Rijsdijk met voorzitter Jan Telleman

Opperste concentratie tijdens het Noordoostelijk Kampioenschap
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Hengelsportverenigingen

H.S.V. “Vislust” 
Almelo

H.S.V. De Karper 
Borne

H.S.V. “Het Dinkelland” 
Denekamp

H.S.V. “’t Vangertje”  
Denekamp

H.S.V. “’t Simmetje” 
Diepenheim

H.S.V. VIOS 
Enschede

H.S.V. t Zumpke”  
Enter

Goorse Hengelsportvereniging 

H.S.V. “Haaksbergen” 

Ons Genoegen 
Hengelo

H.S.V. “De Rietvoorn”  
Holten

H.S.V. De Gouden Karper 
Laren

H.S.V. “V.V.L.O.”  
Losser

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Nijverdal

O.H.V. Oldenzaal 

H.S.V. “Ons Vermaak” 
Rijssen

H.S.V. “Ons Genoegen”  
Wierden

H.S.V. de Sportvisser 
Apeldoorn

Tot Ons Genoegen 
Apeldoorn

H.S.V. “Bathmen” 

H.S.V. “De Karper” Brummen 

Deventer H.S.V.  

H.S.V. De Stokvissen 
Deventer

D.H.V. Diepenveen 

H.S.V. Eerbeek 

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Gorssel

H.S.V. “Helpt Elkander”  
Hattem

H.S.V. De Snoekbaars 
Heerde

H.S.V. Ons Vermaak 
Kampen

HSV VissieVissie Hattem

H.S.V. “De Vriendschap”  
Beekbergen

H.S.V. Oldebroek en Omstreken 
Wezep

H.S.V. “Olst” 

H.S.V. “Het Plaatselijk Belang”  
Terwolde

H.S.V. Ontspanning  
Vaassen

H.S.V. “Voorst” 
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Hengelsportverenigingen

H.S.V. “De Sportvisser”  
Wapenveld

H.S.V. “O.K.O.”  
Oosterwolde

H.S.V. “Wijhe”  

H.S.V. “Ons Belang” Zutphen 

H.S.V. “Het Baarsje” Blokzijl

H.S.V. De Voorn 
De Wijk

H.S.V. Dwingeloo

H.S.V. Het Poldervoorntje 
Emmeloord

H.S.V. ’t Stekkie 
Ens

H.S.V. Zwartewaterland 
Hasselt-Zwartsluis

HSV Heno 
Havelte

H.S.V. Het Vette Baarsje 
Hoogeveen

H.S.V. ’t Snoekje 
Marknesse

Meppeler Hengelaarsvereniging 

H.S.V. ’t Baarsje 
Oldemarkt

Staphorster H.S.V. 

H.S.V. Steenwijk

H.S.V. De Blijde Baars 
Urk

H.S.V. De Karper 
Vollenhove

H.S.V. Visgenoegen 
Zuidwolde

H.S.V. De Delle

Vledder

H.S.V. Het Zwartewater 
Genemuiden

H.S.V. Ons Genoegen 
Balkbrug

H.S.V. “Bergentheim e.o.” 

H.S.V. “Tot Ons Plezier” Coevorden 

H.S.V. De Brasem 
Dalfsen

H.S.V. De Brasem 
Dedemsvaart

H.S.V. “De Dobber” Hardenberg

H.S.V. “Lemelerveld” 

H.S.V. “De Voorn” 
Nieuwleusen

H.S.V. De Rietvoorn 
Ommen

H.S.V. “Raalte” 

H.S.V. Ons Genoegen 
Vroomshoop

H.S.V. “’t Meuntje”

Westerhaar

Visserijvereniging De Hengelsport 
Zwolle
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Sportvisserij Oost-Nederland
Almelosestraat 1
8102 HA  Raalte
Tel. 0572-363370
info@sportvisserijoostnederland.nl 
www.sportvisserijoostnederland.nl


