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nieuwe controleBoot
Na zeven jaar trouwe dienst hebben we afscheid genomen van onze controleboot 
Buster en hebben we een nieuwe aangeschaft. Na een aantal proefvaarten met 
verschillende typen boten zijn we uiteindelijk op de Alumax Bullit 470 uitgekomen. 
Het is een robuuste uit aluminium vervaardigde werkboot, die we op basis van de 
ervaringen tijdens controle- en hand havingactiviteiten volledig naar onze wensen 
hebben laten produceren.

D

De nieuwe Bullit 470 controleboot van Oost-Nederland.

nieuwe BeStuurSleDen
RiNus KleiN
tijdens de algemene leden-
vergadering in mei is rinus 
Klein (55) uit ommen voor een 

termijn van 3 jaar verkozen tot 
algemeen bestuurslid namens 
rayon 4 van sportvisserij oost-
nederland. rinus is eigenaar van 
een dieren- en hengelsportspeci-
aalzaak in ommen, die hij samen 
met zijn vrouw en dochter runt. 
daarnaast is hij al jaren als 
vrijwilliger actief als secretaris bij 
Hsv de rietvoorn en als voor-
zitter van rayon 4 van sportvis-
serij oost-nederland. rinus wil 
zich als nieuw bestuurslid sterk 
gaan maken voor de toekomst 
van de hengelsport, zowel bij 
actuele ontwikkelingen als op de 
lange termijn.

WilliAm
vAN DeR veeN
william van der veen (31) is de 
nieuwe penningmeester van 
sportvisserij oost-nederland. 
william – in het dagelijks leven 
werkzaam als beleidsadviseur 
bij de Gemeente Bussum – 
is sinds zes jaar actief als 
bestuurslid van Hsv de voorn 
uit nieuwleusen, tevens zijn 
woonplaats. als sportvisser 
heeft hij zich vooral toegelegd 
op het roofvissen vanuit de 
boot en vliegvissen vanaf de 
kant. “Met de toenemende 
druk op elke vierkante meter 

in nederland, wordt het steeds 
belangrijker dat de hengelsport 
professioneel is georganiseerd”, 
aldus onze trotse, nieuwe pen-
ningmeester.

e firma alumax 
Boats Bv uit Meppel 
heeft onze wensen 

in vervulling laten gaan en een 
geweldig product afgeleverd 

waar we de komende 
jaren uitstekend mee 
vooruit kunnen. naast 
de verplichte naviga-
tieverlichting zijn er 
voldoende werklampen 
gemonteerd, die ook 
nachtelijke controles 
mogelijk maken. aan 
boord is speciale son-
arapparatuur waar-
mee illegale vistuigen 
kunnen worden 
opgespoord. Met 
deze boot hebben we 
de maximale contro-
lemogelijkheden in 
huis gehaald. alumax 
Boats Bv uit Meppel 
is gespecialiseerd 
in het bouwen van 
aluminium boten 
voor particulieren 
en beroepsmatige 
gebruikers.


