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SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND 

 50 JAAR!
Op 17 november 1966 werd de Vereniging Hengelsport 
Federatie Oost-Nederland opgericht, dus dit jaar viert 
Sportvisserij Oost-Nederland haar 50-jarig jubileum! We 
blikken terug met Geertje Veenstra, oud-secretaris en nog 
altijd sportvisser in hart en nieren.

'Destijds was een 
vrouw in het bestuur 

van de mannenwe-
reld van de sportvis-

serij iets totaal 
nieuws. Dat was wel 
even wennen, zeker 

omdat ik (ook op 
bestuurlijk vlak) een 

woordje mee kon 
praten over de 

visserij'
Geertje Veenstra

In 1987 maakte Veenstra haar entree bij Sportvis-
serij Oost-Nederland, dat destijds de naam Hen-
gelsport Federatie Oost-Nederland droeg. “In die 

tijd waren er maar liefst 21 federaties en meerdere 
bonden voor de georganiseerde hengelsport in Neder-
land. Tijdens de eerste vergadering van de federatie 
die ik bezocht als commissaris van hengelsportvereni-
ging Het Baarsje uit Oldemarkt, werd er gefl uisterd: 
‘Hé, daar komt een vrouw aan’. Meteen na de vergade-
ring werd ik door voorzitter Jaap van Sabben gevraagd 
of ik bestuurslid wilde worden voor de Federatie Oost-
Nederland.”

(BE)STUURLOOS
De huidige structuur van een 7-koppig bestuur, een 
adviseur en 7 medewerkers was toentertijd heel ver 
weg, zegt Veenstra. “Er was een heel groot Algemeen 
Bestuur, een Dagelijks Bestuur en veel commissies. 
Structuur was er niet, iedereen deed maar wat hem 
goed leek.” Zo ook de penningmeester die tevens als 
administrateur in vaste dienst werkzaam was. “Die 

nam het niet zo nauw met het beheren van alle fi nan-
ciële zaken. Op die aff aire zal ik verder niet ingaan, 
maar het hele bestuur kreeg ontslag – ook de adminis-
trateur.”

NIEUW BESTUUR
Via haar functie als voorzitter jeugdzaken bij de NVVS, 
kwam Veenstra in contact met Jaap van Zorge. “Hij 
zag wel mogelijkheden om de federatie opnieuw op 
te tuigen en samen zijn we begonnen met de grote 
schoonmaak. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
werd een geheel nieuw bestuur gekozen. Jaap werd 
voorzitter, ik secretaris. Dat was zuiver uit nood gebo-
ren: niemand anders wilde die functie bekleden.” Het 
kantoor in Staphorst – een oud en muf bijgebouw van 
een boerderij dat aan alle kanten lekte – werd verruild 
voor een nieuw kantoorpand bij ‘Slager in Staphorst’.

HECHT TEAM
Veenstra en Van Zorge waren een hecht team. “Om de 
banden met verenigingen te versterken woonden we 
zoveel mogelijk  vergaderingen bij om kennis te ma-
ken. Zo kregen we meer vrijwilligers en bestuursleden. 
Er ontstond een Commissie Water- en Visstandbeheer, 
een groep watermonsternemers en een wedstrijdcom-
missie.” De federatie groeide in Staphorst uit haar jas-
je, zodat er weer werd verhuisd. Deze keer naar Raalte. 
“Bij de fabriek van Stappenbelt stond een keurig pand 
leeg dat we konden huren. Ook die verhuizing deden 
we als bestuur zelf.”

PERSONEEL
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met het 
Algemeen Bestuur duurden steeds langer en er kwa-
men te veel mensen op de verschillende bestuurs-
zetels te zitten. Veenstra: “We vonden dat dit anders 
moest; professioneler. Zo kwamen we met een voor-
stel om een medewerker voor alle zaken in dienst te 
nemen. Dit voorstel werd door de Algemene Ledenver-
gadering aangenomen en op 1 februari 1999 trad Ed 
Piek in dienst. Een maand later kwam Elma Herms de 
federatie versterken als secretaresse.”

VIER RAYONS
Vervolgens was het zaak om de federatie beter be-
stuurbaar te maken. “Na veel praten en vergaderen 
werden in 1999 de federaties Noordwest Overijssel 
en Zuidwest Drenthe opgeheven, evenals de federatie 

De jeugddag van Sportvisserij Oost-Nederland is een van de activiteiten op de kalender van 2016.

Mei
WORLD FISH MIGRATION DAY 
Landgoed Singraven bij Denekamp
NATIONALE HENGELDAG 28 MEI 
10E JEUGDDAG Raalte

Juni
UIT-JE-TENT WEEKEND vissen met 
de visgids  jubileumactiviteit!
STRAATSPEELDAG MARKNESSE
LANDELIJKE CONTROLEDAGEN plus leuke 
attentie  jubileumactiviteit!

Juli
OUTDOORWEEKEND BIJKERSPLAS  

 jubileumactiviteit!

JUBILEUM-
PROGRAMMA
Om het 50-jarig jubileum van 
Sportvisserij Oost-Nederland te 
vieren, worden naast het reguliere 
programma gedurende het hele jaar 
extra activiteiten georganiseerd. Niet 
alleen onze vrijwilligers, bestuursleden 
van hengelsportverenigingen en 
medewerkers worden hierbij betrokken, 
maar ook voor de sportvissers in Oost-
Nederland zijn er leuke activiteiten. 
Hieronder een greep uit het aanbod!

September
WEEK OF THE LAKE 
witviswedstrijd (onder voorbehoud)
JEUGDROOFVISDAG ZWOLLE van de Snoek-
studiegroep Nederland België regio Oost
BARBEELDEMODAG IJsseloever bij Veessen
SCHOLEN PROJECTDAGEN Hoge Hexel

Oktober
STREETFISHING WEDSTRIJD 

 jubileumactiviteit!

November
PRESENTATIE VISSENATLAS OVERIJSSEL 

 jubileumactiviteit!
PRESENTATIE FILM SPORTVISSERIJ 
 OOST-NEDERLAND  jubileumactiviteit!
RECEPTIE   jubileumactiviteit!

Kijk voor exacte data en meer informatie 
op www.sportvisserijoostnederland.nl.

Oude en Nieuwe Land. Er kwam een grote kaart op ta-
fel en we verdeelden ons werkgebied in vier rayons. 
Die kregen allemaal een eigen bestuur en zo hadden 
we nog maar vier algemene bestuursleden aan tafel 
zitten om tot een betere vergaderstructuur te komen.”

VERNIEUWING
Ook naar buiten toe stond vernieuwing hoog op de 
agenda. “De sportvisserij was teveel naar binnen ge-
keerd. Jaap en ik legden overal contacten met provin-
cies, waterschappen, beroepsvisserij, gemeenten, re-
creatieschappen, hengelsportverenigingen die nog 
niet aangesloten waren en natuurlijk met de Beheers-
eenheid Twentekanalen in Twente. Om ons eigen ge-
zicht te kunnen laten zien, richtten we een redactie-
commissie op en begonnen we met de uitgifte van 

‘De Opsteker’. Jaap schreef altijd het voorwoord in dit 
clubblad.”

PROFESSIONALISERING
Daarna brak de moderne tijd aan. “De hele sportvisse-
rijorganisatie veranderde. Alles werd veel professione-
ler, de digitalisering deed zijn intrede en er werd ge-
investeerd in jeugdwerk, visstandbeheer en controle.” 
Klaas Post en Jelle Kaptein uit Urk werden aangesteld 
als BOA’s. “Want met stropers vang je stropers, hè?!” 
Tijdens haar hele bestuursperiode bleef Veenstra de 
enige vrouw in een mannenwereld. “Daar heb ik me 
eigenlijk nooit meer mee beziggehouden. Ik kijk met 
veel plezier op die periode terug en draag de sport-
visserij nog steeds een warm hart toe. Het is en blijft 
mijn passie.”
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Samen met het Waterschap Regge en 
Dinkel (nu Vechtstromen) is in 2008 

onderzocht welke van de nog niet ver-
huurde retentiebekkens voor de sport-
visserij van belang zijn. In de daarop 
volgende jaren heeft Sportvisserij Oost-
Nederland de nodige hectares extra vis-
recht verworven. Vorig jaar is dit project 
afgerond en zijn de laatste vacante reten-
tievijvers toegevoegd aan de wateren die 
kunnen worden bevist.

OOGST 
De oogst van 2015 betreft de volgende 
wateren: Zandvang in Manderveen,  Re-
tentievijver Tubbergen, Retentievijver 
Geesteren, Brandemaatvijver Enschede, 
en de Bergingsvijver ten zuiden van Ol-
denzaal. Al deze wateren zijn toegevoegd 
aan de Gezamenlijke Lijst van Nederland-
se Viswateren 2016-2017-2018. Samen 

WEDSTRIJDVISSEN 
NIEUWE STIJL

VISSEN IN RETENTIEVIJVERS CURSUS BOSMAAIER 
EN MOTORKETTINGZAAG

In 2008 is Sportvisserij Oost-Nederland een project 
gestart om in relatief waterarme delen van het 
werkgebied van de federatie meer visrechten te 
verwerven. Eind vorig jaar zijn de laatste hectares 
visrecht uit dit project toegevoegd aan de Gezamen-
lijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

WEDSTRIJDKALENDER
21-05 
Selectiewedstrijd heren senioren / 55+
04-06 
Federatief Dameskampioenschap
04-06 
Selectiewedstrijd junioren U15/U20/U25
11-06 
Selectiewedstrijd Feeder
01-10 
Prijzenwedstrijd
Finale Federatief Clubkampioenschap 
(datum volgt)
15-10 
Landelijke fi nale Federatief 
 Clubkampioenschap

Achtien vrijwilligers van bij Sportvisserij Oost-
Nederland aangesloten hengelsportverenigingen 
hebben een gratis cursus bosmaaier- en 
motorkettingzaaggebruik gevolgd. Dit zodat 
ze veilig, getraind en gecertifi ceerd maai- en 
zaagwerk kunnen uitvoeren rondom viswateren. 

Veiligheid en verant-
woordelijkheid zijn 

een steeds terugkerend 
onderwerp als het op 

beheer- en onderhouds-
projecten aankomt. Dat 
bleek ook uit een inven-
tarisatie onder bij de 

federatie aangesloten 
verenigingen. Daarop 
is besloten om een cur-
sus bosmaaier- en mo-
torkettingzaaggebruik 
gratis aan te bieden bij 
Helicon opleidingen 
in Apeldoorn. Hiervan 
hebben achttien vrij-
willigers, afk omstig van 
tien verschillende ver-
enigingen, gebruik ge-
maakt. Alle cursisten 
hebben de cursus met 
succes afgerond en hun 
certifi caten behaald. 
Momenteel bekijkt de 
federatie de mogelijk-
heid om in 2016 de ge-
noemde cursus op-
nieuw aan te bieden.

In de retentievijver Geesteren mag worden gevist.

met de direct belanghebbende hengel-
sportverenigingen zal de federatie dit jaar 
de bevisbaarheid en toegankelijkheid van 
deze nieuwe wateren inventariseren en 
waar nodig en mogelijk verbeteren.

Speciaal voor dames wordt het Open 
Nationaal Kampioenschap Dames 
georganiseerd. Dit is opengesteld 

voor alle leeftijden, zodat dames zich niet 
meer hoeven te kwalifi ceren via federa-
tieve selectiewedstrijden. De selectiewed-
strijden voor junioren zijn daarom alleen 
toegankelijk voor mannelijke deelnemers 

onder de 25 jaar (peildatum 1 januari). Die 
worden opgedeeld in de volgende leef-
tijdscategorieën: U15 (tot 15 jaar), U20 (tot 
20 jaar) en U25 (tot 25 jaar). De selectie-
wedstrijd Individueel is voortaan alleen 
toegankelijk voor heren in twee leeftijds-
categorieën: Senioren (25 t/m 54 jaar) en 
heren 55+.

FEDERATIEF 
DAMESKAMPIOENSCHAP
Om toch dames en meisjes naar de water-

kant te krijgen en een leuke wedstrijd aan 
te bieden, heeft de wedstrijdcommissie 
van Sportvisserij Oost-Nederland het Fede-
ratief Dameskampioenschap in het leven 
geroepen. Deze wedstrijd wordt tegelijker-
tijd en op hetzelfde parcours gevist als de 
selectiewedstrijd voor junioren op 4 juni. 
De winnares mag zich dit jaar Federatie-
kampioen noemen!

TEAMCOMPETITIE
De selectiewedstrijd Korpsen komt te ver-
vallen en daarmee ook het NK Korpsen.
De Nationale Topcompetitie is van een in-
dividuele competitie veranderd in een op 
teams gerichte competitie. Deze Nationale 
Team Competitie is een mooi alternatief 
voor het NK Korpsen.

FEDERATIEF 
CLUBKAMPIOENSCHAP
Sportvisserij Oost-Nederland organiseert 
ook een Federatief Clubkampioenschap. 
Hier is veel animo voor: maar liefst 30 hen-
gelsportverenigingen hebben zich aange-
meld. Aan het eind van dit jaar organiseert 
Sportvisserij Nederland een fi nale waar 
alle federatieve kampioenen tegen elkaar 
strijden om de landelijke kampioens titel.

WELKE WEDSTRIJDEN 
BLIJVEN BESTAAN
De selectiewedstrijd Feeder blijft onge-
wijzigd en ook is er dit jaar weer een NK 
Feedervissen. Aan deze wedstrijd kunnen 
zowel dames als heren vanaf 15 jaar (peil-
datum 1 januari 2016) meedoen. Ook het 
Noordoostelijk Kampioenschap en onze 
jaarlijkse prijzenwedstrijd blijven bestaan. 

Dit jaar is het nieuwe beleidsplan Wedstrijdvissen 
van Sportvisserij Nederland ingegaan. Het doel 
hiervan is om het wedstrijdvissen toegankelijker 
en daarmee populairder te maken. Het nieuwe 
beleid betekent dat de opzet van verschillende 
competities is gewijzigd.

VISLES OP DE BASISSCHOOL
Lekker vissen met de hele klas onder 
begeleiding van ervaren en enthousi-
aste vismeesters? Dat kan! Verspreid 
over ons hele werkgebied hebben we 
dertien vismeesters die samen met een 
heleboel vrijwilligers graag vislessen 
komen verzorgen voor kinderen in 
groep 7 en 8. Het ochtenddeel bestaat 
uit een theorieles en ’s middags wordt 
er natuurlijk gevist in een viswater in de 
buurt van de school. Voor alle hengel-
materialen wordt gezorgd en je krijgt 
ook een uitgebreid lespakket mee naar 
huis. Een visles aanvragen doe je via 
www.vissenschool.nl.

>> FOUTJE
In al ons enthousiasme is er op bladzijde 
167 van de Landelijke Lijst helaas een vijver 
ten onrechte toegevoegd: de Boersingelvij-
ver. Hier mag dus niet worden gevist. Om 
mogelijke onduidelijkheden weg te nemen 
is er een bord geplaatst. De Boersingelvij-
ver (hoek Klokkendijk-Burg. H. Boersingel) 
die is opgenomen in de lijst van viswa-
teren van de Hengelsportvereniging Ons 
Genoegen in Nijverdal, blijft wel gewoon 
bevisbaar voor leden van die vereniging. 
Raadpleeg voor de zekerheid altijd de 
visplanner (www.visplanner.nl).  



Na in 2013 het eerste NK IJsvissen 
in het Kuinderbos samen met 
Staatbosbeheer te hebben geor-

ganiseerd, bleven strenge winters en be-
trouwbare ijsvloeren uit in ons land. Daar-
op besloot Sportvisserij Oost-Nederland 
contact te zoeken met de VVV Dalsland in 
Zweden om daar een alternatief NK IJsvis-
sen te organiseren. Die draagt het hengel-
sporttoerisme in Dalsland een warm hart 
toe en stelde faciliteiten zoals een touring-
car gratis beschikbaar.

VISARRANGEMENT
Johan Postma en visgids Andy van Asse-
ma van Sportfi shing Dalsland stelden een 
compleet visarrangement samen voor het 
hele NK Team, dat bestond uit zo’n 20 vis-
sers (waaronder drie vissende dames). Zo 
werden de deelnemers na aankomst ver-
welkomd in ‘vishotel’ Edsleskog, waar een 
heerlijk diner met op diverse manieren be-
reidde elandworst werd geserveerd. Daar-
na werd het bevroren meer Edslan, direct 
achter het hotel gelegen, bekeken. Toen 
bleek dat de kwaliteit van de ijsvloer die 
als wedstrijddecor zou dienen, de voor-
gaande dagen hard achteruit was gegaan. 
Omdat de vooruitzichten niet al te best 
waren – stijgende temperaturen – werd 
besloten om de trainingsdag over te slaan 
en de volgende dag meteen de eerste wed-
strijd te vissen.

TWEE BAARZEN
Met temperaturen ruim boven nul, een 
straff e wind en spiegelglad ijs dat alleen 
nog maar gladder werd door de aanhou-
dende regen, glibberden de deelnemers 

‘s ochtends naar de voorgeboorde gaten 
in het ijs. Doelsoorten voor deze dag wa-
ren snoek en baars. In de gaten in het mid-
den werd voornamelijk gevist op snoek, 
de gaten aan de rand van het meer waren 
baarsstekken. Na enkele uren was het eer-
ste gejuich te horen: Willem Bakker ving 
de eerste vis van het toernooi! Een klei-
ne baars, die later bij de prijsuitreiking 
een fortuinlijke vangst bleek te zijn. Niet 
lang daarna ving Hans Holsbeek ook een 
baars. Dit was de grootste vis van de dag, 
wat hem twee mooie prijzen (dagwinnaar 
en grootste baars) opleverde. Helaas lukte 
het geen van de deelnemers om tijdens de 
wedstrijd nog vis te vangen. 
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Uitslag 
NK IJsvissen 


1 

Iwan de Vries
2 

Peter Paul 
Schollema

3 
Richard Griep

ARCTIC CHAR
Na een gezellige avond in een hotelhuis-
kamer vol geknutsel met hengels, kunst-
aas en onderlijnen, was iedereen weer op 
tijd present aan de ontbijttafel. Deze twee-
de wedstrijddag zou er worden gevist op 
een andere, kleinere ijsvloer in de buurt 
van het hotel. Die werd ’s ochtends eerst 
door de visgidsen Andy en Tommie geïn-
specteerd. Gelukkig was een deel van het 
ijs goed bevisbaar. Doelsoorten waren nu 
forel, zalm en beekridder. Maar weer bleef 
het urenlang stil. Totdat Iwan de Vries de 
eerste Arctic char ving. Een half uur later 
stond de teller bij hem al op drie. Daarna 
begonnen meer deelnemers vis te van-
gen. Zo ving Peter Paul Schollema de twee 
grootste forellen: een bruine forel en een 
Arctic char. Na de pauze werd er gewisseld 
van stek, wat een aantal mooie forellen 
opleverde. 

IJSVIS KAMPIOEN!
De totale vangst op dag twee bedroeg 
veertien vissen, waarbij Iwan de Vries de 
meeste centimeters vis liet noteren. Hij 
werd tevens dagwinnaar en pakte dankzij 
de karige vangsten op dag één ook de titel 
van Nederlands Kampioen IJsvissen. On-
der luid applaus nam hij de wisselbeker in 
ontvangst. Behalve de beker werden er di-
verse andere mooie prijzen uitgedeeld. Zo 
kreeg de kersverse kampioen een glasbo-
kaal met daarin het logo van het NK IJsvis-
sen en een mooie onderwatercamera mee 
naar huis. De Zweedse sportvisbond Sport-
Fiskarna was ook van de partij en had voor 
alle deelnemers een leuke attentie als aan-
denken aan het NK.

IWAN DE VRIES 
NEDERLANDS KAMPIOEN 
IJSVISSEN 
Eind januari organiseerde Sportvisserij Oost-Nederland 
in de Zweedse provincie Dalsland het Nederlands 
Kampioenschap IJsvissen 2016. Daar toonde 
Iwan de Vries zich de beste van het deelnemersveld.

Peter Paul Schollema met een bruine forel. Het deelnemersveld van het NK IJsvissen 2016.

Opperste 
concentratie op 

de ijsvloer.
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Commercials zijn een vrij  
nieuw fenomeen in Nederland.  
In deze commerciële vijvers met 
een hoge visbezetting kun je als 
sportvisser veel vis vangen.  
Met name het vissen op kleinere 
karper met de vaste stok,   
feeder- of penhengel wordt steeds 
populairder. Ook steeds meer 
hengelsportverenigingen richten 
dit soort viswateren in.

De karper is een geliefde sportvis, 
maar deze vissoort plant zich niet 
of nauwelijks voort in onze wate-

ren. Bij wijze van experiment worden in 
sommige vijvers grote aantallen kweek-
karpers uitgezet. Door deze vissen in het 
groeiseizoen bij te voeren, verhoogt dat de 
draagkracht van het water en blijven de 
vissen in goede conditie. Deze methode 
wordt in België en Engeland al vele  jaren 
met succes toegepast en is nu overge-
waaid naar Nederland. Vooral voor visvij-
vers waar de witvisstand door aalscholver-
vraat is gedecimeerd, leidt het uitzetten 
van kleine karpers tot goede vangsten en 
tevreden sportvissers.

PILOT BIJVOEREN
Sportvisserij Oost-Nederland is eind 2014 
ook gestart met een pilot ‘bijvoeren van 
vis in visvijvers’. Bij wijze van experiment 
zijn in verschillende vijvers in Oost-Neder-
land extra kweekkarpers uitgezet. Helaas 
is er na het uitzetten van de gekweekte 
karper in enkele wateren vorig voorjaar 
een enorme vissterfte opgetreden onder 
de reeds aanwezige karperbestanden. Hoe-
wel hier onderzoek naar is gedaan, kan de 
exacte oorzaak echter niet worden vastge-
steld. Waarschijnlijk heeft stress ook een 
rol gespeeld in de opgetreden vissterfte. 

STRESSFACTOR
Niet alleen bij het uitzetten van grote hoe-
veelheden karper, maar ook bij reguliere 
(kleine) onderhoudsuitzettingen bestaat 
de kans op vissterfte. In het laatste geval 
is die kans wel een stuk kleiner: wanneer 
er minder vissen ineens worden uitgezet, 
levert dit ook minder stress op voor het 
reeds aanwezige visbestand. Als gevolg 
van stress kan de weerstand van karpers 
afnemen – net zoals bij mensen – en wor-
den ze vatbaarder voor virussen die in het 
water aanwezig zijn. Zo kunnen de vissen 
ziek worden en uiteindelijk mogelijk ook 
het loodje leggen.

ACTIEF BEHEER
Voor vijvers met een lage witvisbezetting 
en sportvisserij als belangrijkste functie, 
lijkt een hoge bezetting aan kweekkarper 
de meest succesvolle optie. Sinds Sport-
visserij Nederland in 2013 diverse pilots 
is gestart, zijn met een actief beheer van 
viswater en visstand erg goede resultaten 

behaald. Helaas is het vorig jaar plaatselijk 
misgegaan. Dat is voor Sportvisserij Oost-
Nederland reden om deze pilots alleen nog 
uit te voeren in wateren waar geen kar-
perbestand aanwezig is. Wateren die van-
wege baggerwerkzaamheden zijn leegge-
vist, zijn bijvoorbeeld erg geschikt om een 
volledig nieuw karperbestand in uit te zet-
ten. Ook zijn vangstgegevens van lokale 
karpervissers – naast een eventueel vis-
serijkundig onderzoek – van groot belang 
om te bepalen of en hoeveel karper er kan 
worden uitgezet.

KARPERUITZET 
VERSUS KARPERSTERFTE

DO’S & DON’TS
Om de kans op sterfte te verkleinen, wordt 
karper altijd in de koude maanden uitgezet en 
alleen ingekocht bij gerenommeerde kweek-
bedrijven. Karpers afkomstig uit Nederlands 
viswater worden nooit door Sportvisserij 
Nederland en de federaties aangekocht en 
uitgezet. Hierdoor wordt verspreiding van 
ziektes beperkt en wordt ook geen karper uit 
openbaar water onttrokken.


