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EEUWE WEENING TIM HULSHOF
eeuwe Weening is als 
visgids actief in de flevo-
polder, op de randmeren 
en in het vechtdal. met 
ruim 30 jaar viservaring 
heeft eeuwe op vele 
wateren in en rond de 
noordoostpolder op de 
meest uiteenlopende 

vissoorten gevist. eeuwe 
beschikt over een volledige karperuitrusting en penhengels. roofvissen 
kan vanaf de kant of vanuit zijn volledig uitgeruste visboot. verder is er de 
mogelijkheid om te gaan vliegvissen of te hengelen met de vaste stok. eeuwe: 
“tijdens een heerlijk dagje vissen leer ik je tips en trucs die je gemakkelijk 
kunt toepassen in je verdere viscarrière. ik neem je mee naar de mooiste 
visplekken, en kan je van alles vertellen over het juiste aas, materialen, diverse 
vistechnieken en de vissoorten. ook voor kleine groepen ben ik beschikbaar.” 
eeuwe is aangesloten bij www.fishingguidesholland.nl. 

visgids tim Hulshof 
is een roofvisspecialist 
in het ijsselgebied. 
tim heeft jarenlange 
ervaring met het vissen 
vanuit de boot op de 
grote rivieren - op 
voornamelijk snoek-
baars, snoek en tegenwoordig ook meerval. deze gids beschikt over een 
goed uitgeruste visboot voorzien van alle apparatuur om de vis te lokaliseren. 
tevens verzorgt hij de juiste hengels en het (kunst)aas, zodat je daar zelf geen 
omkijken meer naar hebt. “Gedurende de zomermaanden is mijn visgebied 
de Gelders-overijsselse ijssel tussen de pont van olst en de pont van Wijhe. 
daarbij is ook een compleet visarrangement met overnachting een mogelijk-
heid. in samenwerking met camping-Hotel-jachthaven ijsselzicht kan ik een 
uitgebreid 2-daags visarrangement voor 2 personen aanbieden”, aldus tim. 
in de wintermaanden kan in overleg worden gevist op een water naar keuze. 
meer info: www.facebook.com/timsfishing.

Tim Hulshof.

BEROEPSVISSERIJ PROBLEMATIEK
De beroepsvisserij ligt onder het vergrootglas. 
Sportvissers klagen over slechte vangsten en geven 
daar regelmatig de beroepsvisser de schuld van. 
Via de (laagdrempelige) sociale media worden soms 
ongenuanceerde kreten de wereld in geslingerd, 
waarop vaak een net zo ongenuanceerde reactie 
volgt. Maar hoe zit het nou precies en wat doet de 
georganiseerde hengelsport om de visstand voor haar 
leden interessant te houden?

p het ijsselmeer 
en op verschillende 
randmeren worden 

met wisselend succes maat-
regelen opgelegd aan ‘het 
beroep’, om te komen tot een 
duurzame beroepsvisserij. de 

huidige beleidsontwikkelingen 
en aflopende visplannen maken 
echter dat het dossier beroeps-
visserij een bredere visie nodig 
heeft dan louter het werken en 
handhaven binnen de gemaakte 
afspraken.

O

IN GESPREK
Het komende 
half jaar gaat 
sportvisserij 
oost-nederland 
daarom in gesprek 
met haar leden 
om verschillende 
scenario`s door te 
nemen. laten we 
de beroepsvisserij 
voor wat het is, moeten we tijd 
en geld investeren in scherpere 
controle en handhaving, of is 
uitkopen de beste en misschien 
zelfs voordeligste optie? via 
onderzoek, goede afspraken en 

gedegen toezicht willen we een 
gezonde visstand bevorderen en 
tegelijkertijd de beroepsvisserij 
de kans geven om aan te tonen 
dat hun bedrijfsvoering hierop 
is ingericht. 

Sportvisserij Oost-Nederland 
gaat met haar leden in gesprek over de beroepsvisserij.

VERBETERING VISMOGELIJKHEDEN 
BIJKERSPLAS
Als je een mooi viswater hebt, wil je dat minimaal zo 
houden of liever nog verbeteren.
De visstekken rond onze eigen Bijkersplas worden al 
een aantal jaar goed onderhouden door vrijwilligers 
van HSV De Voorn uit Nieuwleusen. Er wordt hier ook 
veel gevist, maar over de visstand was tot nog toe 
weinig bekend. Daarom hebben we in februari een 
visserijkundig onderzoek laten uitvoeren.

e vangst tijdens het 
onderzoek bestond 
voornamelijk uit 

witvis. van de in eerdere jaren 
door de Ksn uitgezette spiegel- 
en edelschubkarpers is geen 
enkel exemplaar aangetroffen. 
Hoewel er toestemming is om 
drie jaar achtereen een klein 
aantal karpers uit te zetten, wil 
de Ksn wachten met de laatste 
uitzetting totdat de nodige 
informatie over de groei van de 

ZWERFAFVAL LANGS DE IJSSEL
De IJssel is een prachtige rivier. Afwisselend viswater, een prachtige natuur 
en een mooie omgeving zorgen ervoor dat niet alleen sportvissers maar ook 
fietsers, bootjesmensen, wandelaars en andere recreanten volop genieten van het 
stroomgebied van de IJssel. Daarnaast maken ook de landbouw, binnenvaart en 
industrie gebruik van het water dat door de IJssel stroomt. De vele gebruikers 
van de IJssel zorgen helaas ook voor veel zwerfafval. Mede op initiatief van 
Sportvisserij Oost-Nederland wordt er daarom aan een samenwerkingsverband 
gewerkt waarbij alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor een Schone IJssel

l sinds enkele jaren 
werkt sportvisserij 
oost-nederland met 

Cambio samen om de ijssel 
tussen deventer en wijhe van 
zwerfvuil te ontdoen. Mede 

hierdoor zijn in het verleden 
belangrijke toegangswegen 
en visstekken langs de ijssel 
voor de sportvisserij behouden 
gebleven. terecht of niet, het 
zwerfafval en de rotzooi langs 
de oevers wordt namelijk al 
snel in verband gebracht met 
sportvissers.

SAMENWERKING
Het zwerfafval langs de ijssel 
is echter een probleem van 
iedereen en wordt zeker niet 
alleen veroorzaakt en ervaren 
door de sportvisserij. tot op 
heden doen de verschillende 
partijen onvoldoende om de 
ijssel schoon te houden. en dat 
is misschien ook niet zo gek, 
want het gebied is groot en de 
berg afval is te hoog om er op 
eigen houtje effectief iets aan 

te kunnen doen. daarnaast is 
er formeel gezien geen enkele 
partij verantwoordelijk voor een 
schone ijssel. samenwerking is 
dus nodig.

FINANCIERING
samen met Cambio, rova, 
rijkswaterstaat, provincie, 
gemeenten en terreinbehe-
rende organisaties wordt er op 
dit moment gewerkt aan een 
samenwerkingsverband. er 
wordt gezocht naar financiering 
en afvalverwerkingsmogelijk-
heden. ook wordt nagedacht 
hoe verschillende netwerken 
van vrijwilligersgroepen – 
zoals verenigingen, sportclubs, 
dorpsraden, re-integratiegroe-
pen, natuurverenigingen en 
particuliere grondeigenaren 
– betrokken kunnen worden bij 
het adopteren en schoonmaken 
van een specifiek deel langs de 
ijssel. de ambitie is om in het 
voorjaar van 2015 langs de hele 
ijssel schoonmaakactiviteiten 
te organiseren. Het is mooi dat 
dit gezamenlijke probleem nu 
ook eindelijk gezamenlijk wordt 
aangepakt!

uitgezette vissen beschikbaar 
is. Zo kan worden ingeschat of 
er nog ruimte is qua voedsel-
aanbod voor een groter bestand 
aan karpers. aan karpervis-
sers daarom het verzoek om 
vangsten terug te melden via 
de Ksn.

BEHEERPLAN
op dit moment zijn er geen con-
crete plannen om in de nabije 
toekomst nog andere vissoorten 

uit te zetten. wel gaan we ver-
der met het ontwikkelings- en 
beheerplan Bijkersplas, waaruit 
we ideeën en inspiratie zullen 
putten om de sportvisserijvoor-
zieningen bij de plas nog beter 
en mooier te maken dan ze nu 

al zijn. onze voormalig stagiair 
Mark Kouwenhoven heeft zijn 
opleiding bij sportvisacademie 
aoC de Groene welle inmiddels 
afgerond, en is het afgelopen 
najaar op projectbasis aan de 
slag gegaan met de Bijkersplas.
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De Bijkersplas: een geliefd viswater.

Zwerfvuil is ook onder sportvissers een van 
de grootste ergernissen aan de waterkant.

VISGIDSEN IN OOST-NEDERLAND
oede kennis van een 
water, de visstekken 
en gedegen hengel-

materiaal zijn doorslaggevend 

voor een succesvolle visdag. 
soms ontbreekt het echter aan 
voldoende kennis en hand-
grepen om jouw favoriete vis 

aan de schubben te komen. 
daarom stellen we hieronder 
een aantal ervaren visgidsen 
uit het oosten van het land aan 

je voor, die je op weg kunnen 
helpen om jouw droomvis te 
vangen.G

INGMAR BOERSMA
ingmar Boersma is visgids in de regio Zwolle. Als voorzitter van de snoekstudiegroep nederland-België (snB) heeft 
hij tientallen jaren viservaring op roofvisgebied. daarnaast beschikt hij over goede kennis van het regionale viswater 
en materiaal voor de verschillende seizoenen. Boersma: “in de omgeving van Zwolle liggen alle watertypen die 
nederland te bieden heeft. rivieren, plassen, polder- en stadswater. Grote snoek, mooie roofblei, dikke brasem en 
kneiters van karpers. ”Bij een visdag met Boersma heb je de keuze uit verschillende visserijen. “roofvissen vanuit 
de boot op het Zwarte Water, de ijssel of de vecht. maar ook werpend vissen in de polders van salland of masten-
broek, witvissen op de ijssel in het voorjaar, of gericht op grote winde in de vecht behoren tot de mogelijkheden.” een dagje mee met ingmar? Kijk op: www.visgids.nl. 

Ingmar Boersma.


