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BEHEERSEENHEID TWENTEKANALEN 
DRAAGT STOKJE OVER
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Beheers 
Eenheid Twentekanalen (B.E.T.) definitief opgeheven. 
Sinds 2009 is er achter de schermen al intensief 
samengewerkt om de jarenlang door de B.E.T. 
uitgevoerde taken zo geruisloos mogelijk over te 
dragen aan Sportvisserij Oost-Nederland. Vooral 
binnen de Visstandbeheercommissie Twentekanalen, 
waarin de B.E.T., Rijkswaterstaat en een beroepsvisser 
zitting hebben.

anaf 1 januari 2015 
komen de wateren 
van de B.e.t. officieel 

onder de zorg en aandacht van 
sportvisserij oost-nederland 
te liggen. wedstrijden op de 
twentekanalen kunnen vanaf 
dan via de speciale online wed-
strijdmodule worden aange-
vraagd. omdat rijkswaterstaat 
erg actief is met onderhoud en 

ruim 70 jaar lang heeft de georganiseerde Beheer-
seenheid twentekanalen (B.e.t.) – waarbij zo’n 40 
hengelsportverenigingen zijn aangesloten – de belangen 
van sportvissers behartigd. Het bevorderen van de hen-
gelsport, zoals het organiseren van viswedstrijden, het 
behouden en creëren van optimale vismogelijkheden, en 
medewerking aan verschillende spiegelkarperprojecten, 
zijn altijd de belangrijkste aandachtspunten geweest. 
de sportvisser stond bij elke afweging en beslissing cen-
traal. in vroegere tijden waren de twentekanalen alleen 
beschikbaar voor de 40.000 aangesloten sportvissers, 
maar sinds enkele jaren is het water opgenomen in 
de Gezamenlijke lijst van nederlandse viswateren en 
daarmee bevisbaar voor alle vispashouders.

de twentekanalen liggen 
van eefde tot aan ensche-
de, inclusief een aftakking 
naar Almelo. met maar 
liefst 65 kilometer aaneen-
gesloten viswater met 
een breedte van 40 tot 50 
meter en een gemiddelde 
diepte van zo’n 5 meter, 
zijn de kanalen populair 
onder sportvissers. Zo 
vormen de kanalen ge-
liefde wedstrijdwateren, 
en staan ze daarnaast 
bekend om de legendari-
sche karpervangsten.

DE B.E.T.: RUIM 70 
JAAR BELANGEN-
BEHARTIGING

TWENTEKANALEN:
GELIEFD VISWATER

De Twentekanalen vormen een geliefd viswater onder wedstrijd- en karpervissers.

V werkzaamheden, zit sportvis-
serij oost-nederland nu al aan 
tafel om de belangen van de 
sportvissers langs de twen-
tekanalen zo goed mogelijk te 
behartigen.

HEKWERKEN
rijkswaterstaat heeft de 
afgelopen maanden onderhoud 
verricht aan tientallen hekwer-

ken langs het 
twentekanaal. 
in de loop der 
jaren zijn er 
op meerdere 
plaatsen langs 
het kanaal 
hekwerken 
geplaatst 
om natuur-
gebieden te 
beschermen, 
overlast te 
beperken 

of particulier 
grondbezit 
te scheiden 
van rijks-
gronden. Met 
alternatieven 
als poortjes, 
klaphekken 
en/of door 
het weg-
halen van 
overbodige 
hekken, kan 
rijkswaterstaat helpen de oe-
vers bereikbaar en toegankelijk 
te houden voor sportvissers. 
Momenteel is oost-nederland 
hierover opnieuw in gesprek 
met rijkswaterstaat en hoopt 
enkele pilots te kunnen starten. 
Ken je hekwerken langs het 
twentekanaal die het bereiken 
van populaire visstekken bijna 
onmogelijk maken? laat het 
dan aan sportvisserij oost-
nederland weten, zodat wij 
samen met rijkswaterstaat 
naar nieuwe oplossingen kun-
nen zoeken.

VERRUIMING KANAAL
vanaf 2017 worden er op ver-
schillende locaties langs en in 
het twentse deel van het kanaal 
(tussen delden en enschede 

en de zijtak naar almelo) 
onderhouds- en beheersmaat-
regelen uitgevoerd. verdieping, 
verbreding, vervanging van 
damwanden en de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers horen 
tot de voorgenomen plannen. 
Het project zit nu nog in de 
planvormende fase, waar ook 
sportvisserij oost-nederland bij 
betrokken is. we zetten uiter-
aard zoveel mogelijk in op het 
behoud van bestaande visstek-
ken. Mocht er toch plaatselijk 
verlies aan vismogelijkheden 
optreden, dan zal oost-neder-
land vol inzetten op compensa-
tie – in de vorm van vissteigers, 
compensatieoevers en/of an-
dere sportvisserijvoorzieningen 
(zoals bijvoorbeeld een trailer-
helling). wordt vervolgd!

Het bestuur van de B.E.T., die per 1 januari 2015 wordt opgeheven.

Oost-Nederland staat in nauw contact met 

Rijkswaterstaat over de toegankelijkheid 

van de kanalen.

KAMPIOENEN IN OOST-NEDERLAND
NOORDOOSTELIJK KAMPIOENSCHAP
een mistige ochtend was het decor voor het traditionele noordoostelijk 
Kampioenschap op 12 april aan het noord Willemskanaal bij tynaarlo. 
naarmate de wind aantrok, kwamen de 145 deelnemers in een aangenaam 
zonnetje te zitten. dit jaar werd voor het eerst gevist in twee categorieën: 
dobber dragend en vrije hengel. de winst ging deze keer naar de heer G. exel 
van Het dobbertje uit erica. met maar liefst 5.186 gram vis sleepte hij het 
kampioensbord in de wacht. tweede werd de heer G. van der meer van de 
oanslach uit Harkema met 4.856 gram vis. de derde plaats was voor de heer 
p. Honderd van tynaarlo-vries uit tynaarlo met een totale vangst van 3.516 
gram. totaal gevangen gewicht: 141.630 gram.

SELECTIE JEUGD
op 7 juni vonden de eerste federatieve selectiewedstrijden plaats. de 47 junioren mochten in het steenwijkerdiep in drie categorieën het spits afbijten tijdens deze 
zonovergoten dag. in de categorie A (18 t/m 22 jaar) wist Gerrald Budding van ’t vangertje uit denekamp overtuigend te winnen met 4.112 gram vis. tweede werd 
erik schreurs van o.K.o. uit oosterwolde met 1.785 gram en in zijn kielzog werd de derde plaats behaald door jeffrey Bakkernes van de Karper uit Brummen 
met 1.765 gram. in de categorie B (14 t/m 17 jaar) lagen de vangsten dichter bij elkaar. er werd gevist in twee vakken. Winnaar werd florian Wijsman van Hsv 
raalte met 872 gram in vak A. stef Geertman van de dobber uit Hardenberg pakte de tweede plaats met 768 gram in vak B en met slechts 27 gram verschil werd 
raymond Kanon van de ons Belang uit Zutphen derde met 795 gram in vak A. de jongste deelnemers deden ook goed mee! de eerste plaats was opnieuw voor 
Hsv raalte: in de categorie c (10 t/m 13 jaar) wist tygo pijnacker 841 gram vis in het net te krijgen. Kevin Bruggink van de dobber uit Hardenberg volgde met 771 
gram en behaalde daarmee de tweede plaats. de derde plaats op het erepodium werd betreden door martin van de put van o.K.o. uit oosterwolde met 613 gram. 
totaal gevangen gewicht: 26.518 gram.

VOORSELECTIE FEEDERVISSEN
op zaterdag 14 juni bezetten 71 deelnemers de oever van de urkervaart bij 
tollebeek voor de selectiewedstrijd feedervissen. met maar liefst 40.000 
gram rond werd jan veenman van Hsv steenwijk eerste. tweede werd den-
nis mast van ons Belang uit Zutphen met 32.647 gram, en de derde plaats 
werd behaald door Wout vinke van Hsv Zwartewaterland met een gewicht 
van 23.059 gram.
Het was een dag van volle netten: in totaal werd maar liefst 562.893 gram 
vis naar boven gehengeld.

INDIVIDUEEL EN KORPSEN
op 21 juni namen 113 individuele vissers verdeeld over 14 korpsen deel aan 
deze gecombineerde wedstrijd in de Hoogeveense vaart. de deelnemers 
van de korpsen zaten verspreid over de vakken en de uitslag werd bepaald 
door de punten die individueel behaald werden samen te voegen tot een 
korpstotaal. Het is daarom mogelijk dat een korps met een lager gevangen 
gewicht hoger eindigt in de wedstrijd dan een korps met een hoger gewicht. 
de individuele resultaten: eerste werd erik paarhuis van ons Genoegen uit 
vroomshoop met 13.715 gram vis. Henny van de Bruggen van de Karper uit 
Brummen wist de tweede plaats te behalen met 8.362 gram. en de derde 
plaats was voor ebgert Kolthoorn van o.K.o. uit oosterwolde met 3396 
gram. Bij de korpsen werd het erepodium wederom bezet door twee korpsen 
van de Karper uit Brummen. deze teams presteren al jaren voortreffelijk 
tijdens de selectiewedstrijden. de eerste plaats werd behaald door korps 2 
van de Karper uit Brummen met 11.583 gram. tweede werd korps 1 van de 
Karper uit Brummen met 7.197 gram. met 17.033 gram pakte het korps van 
ons Genoegen uit vroomshoop de derde plaats. totaal gevangen gewicht: 
91.343 gram.

KAMPIOENEN!
met trots kunnen we vermelden dat we er binnen oost-nederland weer 
een paar kersverse kampioenen bij hebben! Zo werd Klaas Huisman van de 
staphorster Hsv op 13 september de nieuwe nederlands Kampioen bij het 
nK feedervissen aan het prinses margrietkanaal bij Kootstertille. Klaas viste 
14.042 gram vis bij elkaar. Bij de junioren behoorden jeffrey Bakkernes en 
daan van Berkel, beiden van de Karper uit Brummen, bij de besten 
van nederland. Zij wonnen op het nK Zoetwatervissen junioren op 
6 september in de Arkervaart bij nijkerk respectievelijk de zilveren 
en bronzen medaille in de categorie A. en ook op internationaal ni-
veau werd overweldigend gepresteerd! tijdens het WK Zoetwater-
vissen op 13 en 14 september in Kroatië werd het nederlands team 
met een ruime voorsprong wereldkampioen. stefan Altena uit Wierden 
maakt deel uit van het nederlands team. naast de gouden plak voor 
het team, pakte Altena ook individueel nog eens de zilveren medaille op 
het wereldkampioenschap. een fantastische prestatie!

Stefan Altena uit Wierden pakte 
knap het individueel zilver op 
het WK Zoetwatervissen.

Klaas Huisman 
van de Staphor-

ster HSV won het 
NK Feedervissen 

aan het Prinses 
Margrietkanaal.


