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NIEUWE VOORZITTER: 
JAN TELLEMAN

Toen Jan Telleman in 1980 van Rotterdam naar 
Zwolle verhuisde, dacht hij dat het (strand)vissen 
niet langer voor hem was weggelegd. Totdat hij het 
vliegvissen in Salland ontdekte, vertelt de nieuwe 
voorzitter van Sportvisserij Oost-Nederland.
TEKST EN FOTOGRAFIE: JAN TELLEMAN

Ik heb die overstap te 
danken aan Gert, van het 
toenmalige Otter Hen-

gelsport. In de jaren ‘80 leer-
de ik in Salland ook de fijne 
vliegviskneepjes van de Rot-
terdamse vliegvisgoeroe Ben 
Pont, die daar elk jaar enkele 
weken vakantie doorbracht. 
Het vliegvisvirus heeft zich 
toen echt goed in mijn leven 
genesteld. Het vissen heeft 
mij in mijn drukke leven als 
lerarenopleider, organisatie-
adviseur, vakbondsbestuur-
der, gemeentelijk- en provin-
ciaal politicus veel gezonde 
inspanning en ontspanning 
geboden. Nu ik met pensioen 
ben, zie ik in mijn voorzitter-
schap van Sportvisserij Oost 
Nederland en als vertegen-
woordigend bestuurslid van 
Sportvisserij Nederland een 
mooie uitdaging om iets te-
rug te doen. 

AANDACHTSPUNTEN
Als belangrijke aandachts-
punten voor de komende ja-
ren zie ik: 

•  Het positieve imago van de    
sportvisserij bevorderen; 

•  Onderhouden van goede re-
laties met waterschappen, 
gemeenten en provincies; 

•  Bewaken van onze loop- en 
visrechten; 

•  Goed op peil houden van 
ons controle- en handha-
vingssysteem; 

•  Bevorderen van het vissen 
door de jeugd; 

•  Bewaken van een goede toe-
gankelijkheid van ons vis-
water; 

•  Goed monitoren van de vis-
stand via onze eigen Stich-
ting Visserijkundig Onder-
zoek. 

De burgemeester van Los-
ser verzuchtte deze zomer bij 
RTV Oost, dat de jeugd ein-
delijk weer veelvuldig buiten 
komt. Hij beschreef echter de 
Pokémonrage en helaas niet 
dat de jeugd in zijn gemeen-
te weer meer aan het vissen 
was. Daar is voor ons als hen-
gelsport nog veel te winnen.

Jan Telleman, voorzitter van Sportvisserij Oost-Nederland.

BIJZONDERE VANGSTEN

BEDRIJVENFILM
Wat is sportvissen nou eigenlijk? Om hiervan een mooie impressie te kunnen geven, 
hebben we deze zomer een pakkende promotiefilm over sportvissen gemaakt. Rode 
draad in deze film is de beleving van het sportvissen. Met deze film kunnen we ons 
werk als belangenbehartiger beter uitleggen aan organisaties en partijen waarmee 
we veelvuldig samenwerken. Ook zal de film gebruikt worden ter ondersteuning van 
presentaties en als promotie tijdens beurzen en evenementen. 

VISSENATLAS OVERIJSSEL
De allerlaatste vissenatlas van Nederland is ver-
schenen: de Vissenatlas Overijssel. We hebben 
hier jarenlang aan gewerkt in samenwerking 
met de Provincie Overijssel, verschillende water-
schappen, RAVON en Sportvisserij Nederland. 
In de atlas zijn vangstgegevens van hengelaars 
en schepnetonderzoeken verwerkt. Daarnaast 
worden ook de verschillende watertypen en de 
verspreiding en ecologie van de vissen omschre-
ven. Ter ere van ons 50-jarig jubileum hebben 
we deze vissenatlas voorafgaand aan onze 
jubileumreceptie op 17 november aan boord van 
een partyschip op de IJssel gepresenteerd. 

GADGET
Op 11 en 12 juni waren de landelijke con-
troledagen. Elke sportvisser die tijdens 
deze controledagen in het bezit was van de 
VISpas – en ook de regels netjes naleefde – 
ontving als blijk van waardering een leuke 
gadget in de vorm van een sleutelhanger 
met LED-lampje en stylus.

UIT JE TENT
Dat vissen doorgaans het best bijten rond 
zonsopkomst, was te beleven tijdens het Uit Je 
Tent Weekend in de Noordoostpolder. Visgids 
Eeuwe Weening uit Emmeloord gaf op vrij-
dagavond 3 juni een presentatie op camping 
Craneburcht. De zon kwam op zaterdag 4 juni 
om 5.32 uur op. Om dat te kunnen meemaken, 
begonnen de deelnemers om 05.00 uur met 
een ochtendsessie. Naast enkele brasems 
kwamen er ook nog een paar puntgave kar-
pers op de onthaakmat. Na afloop genoten de 
deelnemers van een gezamenlijk ontbijt op 
camping Craneburcht. 

 

50-JARIG JUBILEUM 
UITGEBREID GEVIERD
Op 17 november jl. vierde Sportvisserij Oost-Nederland haar 50-jarig jubileum. 
Naast ons reguliere programma werden gedurende het hele jaar diverse extra 
activiteiten georganiseerd. We geven je hier een overzicht. 

ZEEVISSEN
Zaterdag 30 maart stond voor onze hen-
gelsportbestuurders in het teken van een 
dagje zeevissen op de Noordzee. Een klei-
ne vijftig bestuurders reisden per touring-
car naar Lauwersoog voor gezelligheid, om 
elkaar beter te leren kennen en natuurlijk 
om vis te vangen. Verspreid over verschil-
lende locaties werden er tien kabeljauwen 
én een ‘vroege’ makreel gevangen. Toen ’s 
middags de zee kalmer werd en het zon-
netje echt tevoorschijn kwam, was er ook 
tijd om verenigings- en bestuurservarin-
gen uit te wisselen. Ter afsluiting genoten 
de deelnemers van heerlijke gerechten bij 
een wereldrestaurant.

Zowel tijdens visserijkundig onderzoek 
als met de hengel is in de IJssel Kleine ma-
rene gevangen. Een kleine marene (Core-
gonus albula) van 21 centimeter werd ge-
vangen tijdens vismonitoring met een 
boomkor. Deze vissoort is familie van de 
zalm en kan maximaal ongeveer 45 centi-
meter lang worden. Daarnaast werden ook 
een houting en enkele juveniele snepen 
gevangen.

KWABAAL
In het Twentekanaal bij Delden werd tij-
dens visserijkundig onderzoek een kwab-
aal van 33 centimeter gevangen. Vorig jaar 
vingen sportvissers ook twee van deze 
‘zoetwaterkabeljauwen’ in hartje Zwolle 
en in de Overijsselse Vecht. Daar worden 
ze wel vaker gevangen. Tot halverwege de 
vorige eeuw kwam deze soort nog veel-
vuldig in Nederland voor. Door grootscha-
lige aanpassingen in het watersysteem en 
de intensivering van de landbouw is het 
sindsdien echter een van de zeldzaamste 
vissoorten. Met ingang van 1 januari 2017 
treedt de Wet natuurbescherming in wer-
king en is ook de kwabaal onder deze wet 
beschermd. Hopelijk draagt deze bescher-
ming bij tot het herstel van deze soort.

FOREL
Op verschillende locaties hebben sport-
vissers forel gevangen. In de Vecht bij de 
stuw van Junne ving een vliegvisser een 
flinke zeeforel van 43 centimeter. In juni 
was het raak op het Twentekanaal bij Al-
melo – daar kreeg een visser een beekforel 
aan de haak. Vang jij ook een bijzondere 
soort? Meldt het dan via info@sportvisse-
rijoostnederland.nl en/of via www.mijn-
vismaat.nl. 

Het afgelopen jaar waren er weer 
diverse meldingen van bijzondere 
vissoorten die gevangen zijn in 
Oost Nederland. We laten je er 
een paar zien.

Vroege vogels tijdens het Uit Je Tent Weekend. (foto: Hans Reijnen)
Kleine marene (boven) en een kwabaal. 

STREETFISHING
Op 9 oktober vormde de bin-
nenstad van Zwolle het decor 
voor een streetfishingwedstrijd, 
die we hebben georganiseerd in 
samenwerking met Roofvissen.
eu. De totale vangst bestond 
uit 274 vissen met overwegend 
baars en enkele snoeken en 
snoekbaarzen, verdeeld over zo’n 
veertig deelnemers. Overtuigend 
winnaar werd Bart van de Walle 
met 1182 cm vis.  Gerjan Huiskens 
werd tweede (641 cm) en Rutger 
Holsbeek derde (486 cm).
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Met de komst van veldmede-
werker Mark Kouwenhoven 

wordt aan de waterkant steeds 
beter zichtbaar wat Sportvisse-
rij Oost-Nederland doet voor haar 

achterban: belangenbehartiging. 
Het is altijd goed om even achter-
om te kijken wat er allemaal is ge-
beurd. Hier volgt een greep uit de 
vele klussen. 

DE KLOOT
Aan de Kloot – de bergingsvijver 
ten noorden van Oldenzaal – is be-
gin 2015 gewerkt aan de toeganke-
lijkheid. Met een kraan zijn links 
en rechts extra visplaatsen aange-
legd. Hier werd zoveel gebruik van 
gemaakt, dat er begin dit jaar een 
vervolg aan is gegeven. Er is nu 
ruimte voor zo’n twintig vissers. 

DE KWEEK
De Kweek – de bergingsvijver ten 

zuiden van Oldenzaal – bevindt 
zich naast een klootschietbaan 
die regelmatig overlast onder-
vond. Vissers liepen over de baan 
om bij hun visstek te komen. Som-
migen plaatsten zelfs hun tent en 
complete uitrusting midden op de 
baan – terwijl vissen in de vijver 
officieel niet was toegestaan. Om-
dat de situatie uit de hand dreigde 
te lopen, grepen we in. Eerst is in 
goed overleg met het waterschap 
en de klootschietbaan het visrecht 
vastgelegd en daarna de overzij-
de van de vijver toegankelijk ge-
maakt voor vissers. Voor alle par-
tijen is er nu ruimte, en de rust is 
wedergekeerd. 

STEIGERS
Eind 2014 vroeg de vereniging of 
er steigers geplaatst konden wor-
den in het Overijssels Kanaal bij 
Vroomshoop. De gemiddelde wed-
strijdvisser kreeg het steeds moei-

FEDERATIEF CLUBKAMPIOENSCHAP 2016

OP PAD MET VELDMEDEWERKER NK IJSVISSEN 2017

Veel werkzaamheden van de federatie worden achter de 
schermen verricht. In de praktijk zien we vaak weinig terug 
van overleggen met onze partners. Deze zijn van het grootste 
belang om onze hobby te kunnen blijven uitoefenen. 

Iwan de Vries sleepte in februari van dit jaar in 
het Zweedse Dalsland de titel van Nederlands 

Kampioen IJsvissen in de wacht. Komende win-
ter krijgt Iwan de kans om zijn titel te verdedi-
gen. De locatie wordt opnieuw Dalsland, waar we 
in samenwerking met visgids Andy van Assema 
van Sportfishing Dalsland en de Zweedse Sport-
fiskarna dit kampioenschap organiseren. Houd 
www.sportvisserijoostnederland.nl in de gaten 
voor meer nieuws en het inschrijfformulier.

Veldmedewerker Mark Kouwenhoven in actie bij 
de aanleg van mindervaliden visplaatsen.

lijker om de visplaatsen onderaan 
het talud te bereiken. Na goed over-
leg tussen o.a. het waterschap en de 
gemeente is er een akkoord bereikt 
en werden afgelopen juli drie stei-
gers op dit traject geplaatst.

’T VLETGOOR HOLTEN
Samen met HSV De Rietvoorn Hol-
ten-Markelo en de gemeente hebben 
we de stadsvijver, die door de jaren 
heen verzand was, weer bevisbaar 
gemaakt voor de jeugd. Door aan de 
andere zijde van de vijver begroeiing 
weg te halen en op een enkele plek 
de beschoeiing te vernieuwen, heb-
ben we het jeugdtraject verplaatst. 
Ook zijn er vissenbossen aangelegd 
ter bevordering van de visstand. Vis-
uitzet wordt de afrondende actie om 
het plaatje compleet te maken.

CURSUS BOSMAAIER 
Eind 2015 is met succes de eerste cur-
sus bosmaaier en motorkettingzaag 

georganiseerd voor en door vrijwil-
ligers van onze aangesloten hengel-
sportverenigingen. De cursus ha-
merde vooral op het veilig omgaan 
met de machines. Links en rechts 
zetten deze vrijwilligers zich hard in 
om te zorgen dat viswateren toegan-
kelijk zijn en blijven. 

BEBORDING BIJ STUWEN EN 
VISPASSAGES IN DE VECHT
Het is niet toegestaan om in de na-
bijheid van een vistrap of stuw te 
vissen. Boven de stuw geldt een af-
stand van 25 meter en beneden de 
stuw 75 meter. Helaas worden er 
nog met enige regelmaat bekeurin-
gen uitgeschreven omdat deze regel 
overtreden wordt door vooral Engel-
sen en Duitsers. Dankzij non verbale 
borden op aanlooproutes bij alle stu-
wen en vispassages in de Vecht is nu 
in één oogopslag te zien wat wel en 
niet is toegestaan.

DE REGELS
Onze wedstrijdcommissie heeft in over-
leg met enkele wedstrijdvissers begin dit 
jaar een reglement opgesteld. ‘Eenvoudig’ 
was het toverwoord in dit kampioenschap, 
want we wilden zo weinig mogelijk regels 
bepalen. Hengelsportverenigingen regel-
den onderling hoe, waar en wanneer ze 
wilden vissen. Ook waren wedstrijden ge-
makkelijk in te passen in bestaande wed-
strijdkalenders. Reeds geplande wedstrij-
den konden namelijk prima fungeren voor 
het clubkampioenschap; simpel door de 
tegenstander erbij uit te nodigen voor zo-
ver het parcours dit toeliet. Van de vijf bes-
te vissers per vereniging werd de vangst 
meegeteld. Jeugdige deelnemers kregen 
dubbele punten.

FINALISTEN
De wedstrijden werden per rayon gevist. 
Daaruit kwamen de volgende vier finalis-
ten:

• Rayon 1: HSV Haaksbergen
• Rayon 2: HSV De Stokvissen uit Deventer
• Rayon 3: HSV Het Vette Baarsje uit  
Hoogeveen

•  Rayon 4: Visserijvereniging De Hengel-
sport uit Zwolle

KAMPIOENEN
Op 15 oktober was de grote federatiefinale 
in Kanaal Almelo-de Haandrik bij Harden-
berg. Winnaar werd HSV Het Vette Baarsje 
uit Hoogeveen en deze mag zich hiermee 
federatiekampioen 2016 noemen. Op 29 
oktober viste Het Vette Baarsje de lande-
lijke finale. De resultaten zijn te vinden op 
de website van Sportvisserij Nederland.

MEEDOEN?
Volgend jaar organiseert Sportvisserij Oost 
Nederland opnieuw een Federatief Club-
kampioenschap. Ook jij kunt meedoen! In-
formeer ernaar bij je eigen hengelsport-
vereniging.

Dit jaar organiseerde Sportvisserij Oost Nederland voor het eerst 
haar Federatief Clubkampioenschap. In Zuidwest Nederland wordt 
zo’n kampioenschap al enkele jaren met succes georganiseerd. Na 
een enthousiaste presentatie van Zuidwest-medewerker Ard 
Verheijen, haakten in Oost Nederland maar liefst 24 
hengelsportverenigingen aan. Verdeeld over onze vier rayons visten 
zij op basis van een knock-out systeem.

AANVULLINGEN LIJST 
VAN VISWATEREN
NIEUW VISWATER
Gemeente Deventer en 
Lochem: Dortherbeek, 
vanaf de instroming bij 
de Schipbeek tot aan de 
uitstroming van de Haar-
beek. Nachtvissen en vis-
sen met drie hengels is 
nu toegestaan in de Oude 
Hoogeveense Vaart in de 
gemeente Meppel.

WIJZIGINGEN
Zoals al in de vorige re-
gio-editie aangegeven, 
was de Boersingelvijver 
in Hellendoorn ten on-
rechte opgenomen in de 

Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren. 
In de aanvullingslijst is 
dit rechtgezet: Pagina 167, 
Gemeente Hellendoorn, 
verwijderen: Boersingel-
vijver. 

Andere wijzigingen:
- Parkeren bij de Ber-
gingsvijver ten zuiden 
van Oldenzaal (Kweekvij-
ver) kan in de bocht langs 
de sloot. Het is dus verbo-
den te parkeren voor het 
landkruis.
- De Wachthaven Meppe-
lerdiep is voortaan bevis-

baar voor alle VISpashou-
ders. Er mag uitsluitend 
nog gevist worden vanaf 
de walkant.
- De wateren in de ge-
meente Westerveld die 
vermeld staan in het grij-
ze kader op pag. 178 zijn 
voortaan bevisbaar voor 
alle VISpashouders.

VISPLANNER
Raadpleeg voor actuele 
informatie altijd de Vis-
planner, of download de 
nieuwste aanvullingslijst 
via www.sportvisserij-
nederland.nl. 

Iwan de Vries is Nederlands Kampioen IJsvissen 2016.
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I In klas 1 en 2 worden de leerlingen 
voorbereid op het profiel dat zij kiezen 
aan het eind van klas 2: Bouw, Metaal 

of Schilderen. Vanaf schooljaar 2016-2017 
krijgen die profielen een andere naam. Het 
oorspronkelijke doel om de leerlingen op-
timaal voor te bereiden op het examen-
jaar, blijft echter onveranderd.

KUNSTAAS MAKEN
Ik kreeg de rol om vanaf de intrede het vak 
‘Techniek & Vakmanschap’ vorm en in-
houd te geven. Alle opdrachten die ik de 
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KUNSTAAS MAKEN 
MET KLAAS
In 2012 startte het Vakcollege, afdeling Voortgezet Middelbaar 
Beroepsonderwijs van de Rijksscholengemeenschap in Steenwijk met 
de afdeling ‘Techniek & Vakmanschap’. Sportvisser Klaas Molenkamp 
vertelt hoe hij dat nieuwe vak heeft opgebouwd. 
TEKST EN FOTOGRAFIE: KLAAS MOLENKAMP

Klaas Molenkamp legt leerlingen alles uit over het zelf maken van kunstaas. Het kost wat tijd, maar het eindresultaat mag er zijn.

leerlingen in de eerste twee jaar laat uit-
voeren, bestaan uit het werken met hout, 
metaal en schilderwerk. Daarbij heb ik het 
maken van kunstaas één van de vaste on-
derdelen in het lesprogramma gemaakt. 
Collega Gert Groen helpt mij bij de uitvoe-
ring van de lessen; wij vissen allebei op zo-
wel roofvis als witvis.

VOORBEREIDING
Als voorbereiding op het maken van 
kunstaas bespreken we het kunstaas dat 
ik naar school heb meegenomen. Speciaal 

op wordt aangebracht. Het kunstaas krijgt 
met behulp van decoupeerzagen, lintzaag, 
handzagen, raspen, vijlen en scherpe mes-
sen de gewenste vorm. Grof en fijn schuur-
papier bepalen de uiteindelijke vorm en 
gladheid van het kunstaas.

TECHNIEK 2: SCHILDERWERK
Vervolgens wordt het nepvisje in de ge-
wenste kleuren gespoten. Na het aanbren-
gen van de kleur of kleuren, wordt er een 
tekening op het kunstaas aangebracht. Dat 
gebeurt met een watervaste stift, waarna 
het visje met spuitbuslak wordt afgewerkt. 

TECHNIEK 3: METAALBEWER-
KING
De leerlingen boren daarna met een 1 mm 
ijzerboor de gaatjes voor het bevestigen 
van de schroefoogjes, waaraan de dreg-
gen met splitringen worden bevestigd. Het 
schroefoogje wordt met constructielijm 
vastgezet. Dat is een behoorlijk ‘priegel-
werk’, wat prima past in het ontwikkelen 
van techniek.

ZWEMLIP
Dan worden in overleg met de leerling de 
grootte en de stand van de zwemlip be-
paald. Hoe horizontaler de zwemlip wordt 
bevestigd, hoe dieper het kunstaas door 

het water loopt. Het gleufje voor de zwem-
lip wordt met de lintzaag gemaakt. Onef-
fenheden worden met de vijl weggeno-
men. Het vastzetten gebeurt weer met 
constructielijm.

DE TEST
Als de opdracht is voltooid, wordt het 
kunstaas getest in een grote vijver in het 
naburige park. Niet alleen het zelfgemaak-
te aas moet worden getest. Belangrijk is 
ook, dat de leerlingen wartels en onder-
lijnen leren bevestigen en leren omgaan 
met een werphengel. Die techniek wordt 
in twee groepen om beurten geoefend. 
Er zijn altijd leerlingen die nog nooit een 
werphengel hebben beetgehouden. Vooraf 
oefenen bevordert de veiligheid bij de uit-
eindelijke viswedstrijd. In de klas wordt 
nadien besproken wat er nog moet wor-
den verbeterd om de roofviswedstrijd suc-
cesvol te laten verlopen. Vervolgens wor-
den opgemerkte verbeterpunten van het 
kunstaas doorgevoerd.

DE ROOFVISWEDSTRIJD
De roofviswedstrijd is aan de Steenwijker 
Aa. De leerlingen vissen alleen met hun 
zelfgemaakte kunstaas. De techniek van 
het vangen van een snoek blijkt niet altijd 
mee te vallen. Toch vindt iedere leerling 

deze activiteit – onder schooltijd – enorm 
leuk om te doen. De ouders worden per 
brief in kennis gesteld van de activiteit, 
maar worden niet uitgenodigd om het vis-
sen bij te wonen. Ook horen zij niet waar 
we gaan vissen, omdat collega Gert en ik 
de leerlingen zelfstandig de techniek van 
het roofvissen willen laten oefenen. De 
ouders waarderen de schoolse activiteit 
bijzonder, en uiteraard trakteren wij de 
leerlingen op een hapje en een drankje. 

OPEN DAG
Het door de leerlingen gemaakte kunstaas 
trekt tijdens de jaarlijkse Open Dag (die 
vooral is bedoeld voor het wervan van toe-
komstige leerlingen) veel bekijks. In een 
vitrinekast in het technieklokaal staat al-
les keurig tentoongesteld, voorzien van de 
naam van de eigenaar en de naam van het 
kunstaas.

KERS OP DE TAART
In de herfstvakantie ga ik vaak een dag 
met de boot op stap om samen met enkele 
zeer enthousiaste roofvissers snoeken te 
vangen. In die opzet zijn we de laatste ja-
ren geslaagd. Uiteindelijk kunnen we stel-
len dat ‘kunstaas maken en vissen’ twee 
technieken zijn die zeer goed bij elkaar 
passen.’

>> BESTUURSLID HSV HENO
Klaas Molenkamp is reeds jarenlang bestuurslid van hengelsport-
vereniging Havelte en Omstreken (HENO). Binnen het bestuur is hij 
jeugdcoördinator en organiseert hij de roofviscompetitie voor de 
leden van HENO.

daarvoor heb ik supergroot kunstaas ge-
kocht, zodat de leerlingen de details goed 
kunnen bekijken. Ander meegebracht 
kunstaas komt tijdens een kringgesprek 
aan de orde. Ik vertel dan over de grootte 
en functie van de zwemlip, de verschil-
lende kleuren en de vorm en grootte van 
het kunstaas. De leerlingen zijn na de in-
structielessen zéér gemotiveerd. Vooral 
wanneer ik vertel dat we aan het eind van 
de opdracht, als iedereen zijn kunstaas af 
heeft, een roofviswedstrijd houden op de 
Steenwijker Aa.

BEDRIJFSBEZOEK
Nadat het kunstaas is besproken, bren-
gen we een bezoek aan Raven Hengelsport 
Steenwijk. Daar vertelt een medewerker 
de leerlingen het nodige over kunstaas en 
uiteraard ook over roofvishengels en ande-
re attributen. De leerlingen moeten daar-
na een verslag van het bezoek maken. De 
‘praatlessen’ en het bedrijfsbezoek vormen 
een perfecte voorbereiding op de prakti-
sche opdracht: kunstaas maken.

HET PROCES
De leerlingen beginnen met het maken 
van een werktekening. Niet alleen zijn de 
grootte en vorm van het kunstaas belang-
rijk, maar ook de kleur, grootte en stand 
van de zwemlip. Als het kunstaas af is, 
worden het eindproduct en de werkteke-
ning met elkaar vergeleken. Elke leerling 
bedenkt een toepasselijke naam voor zijn 
unieke kunstaas.

TECHNIEK 1: HOUTBEWERKING
Iedereen krijgt vervolgens een rechthoekig 
stukje vurenhout waar de werktekening 
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Na jarenlange gesprekken en on-
derbouwingen vanuit verschil-
lende hengelsportorganisaties 

gaf het bestuur van het Waterschap Vecht-
stromen begin maart dit jaar het groene 
licht voor het uitzetten van karper. De ko-
mende jaren zal het karperbestand in de 
genoemde kanalen weer op peil gebracht 
worden. Daarmee komt het waterschap 
aan de wens van vele sportvissers tege-
moet om ook in deze kanalen weer mooie 
karpers te kunnen vangen. Het gaat vooral 
om de Verlengde Hoogeveense Vaart, het 
Kanaal Coevorden-Zwinderen, Oranje Ka-
naal, Lutter Hoofdwijk en het Ommerka-
naal.

GOEDE BALANS
Vechtstromen monitort de visstand sa-
men met de hengelsport. Dit betekent dat 
de uitzet kan worden bijgestuurd, mocht 
de natuurlijke sterfte toe- of afnemen. Al 
sinds jaar en dag werken de federaties en 
het waterschap samen aan een goed vis-
standbeheer. Samen zoeken zij daarbij een 
goede balans tussen een natuurlijk water-
systeem en een voor sportvissers aantrek-
kelijke visstand.

PRAKTISCHE INVULLING
Op 21 april jl. heeft een eerste overleg 
plaatsgevonden over het project ‘Karper-
uitzet kanalen Vechtstromen’. Deelnemers 
waren het Waterschap Vechtstromen, 
Sportvisserij Oost Nederland en Roelof 
Schut – als vertegenwoordiger van de kar-
pervissers. Zij staken de koppen bij elkaar 
om een start te maken met de praktische 
invulling van het project, de projectorga-
nisatie alsook de monitoring. Natuurlijk is 
hierin afstemming gezocht met de diver-
se Karperstudiegroepen. Rond het uitko-
men van deze regio-editie van Hét Visblad 

is het zover; dan worden de eerste karpers 
uitgezet en is de toekomst van een mooi 
karperbestand in deze kanalen tot in leng-
te van jaren gewaarborgd.

KARPERUITZET KANALEN 
VECHTSTROMEN

>> SPECIALE GEVALLEN
Een water krijgt de visstand dat het verdient. Zo voelen snoek, zeelt en ruisvoorn zich goed 
thuis in helder en plantenrijk water. Snoekbaars en brasem hebben daarentegen een voor-
keur voor diep en wat troebeler water. Daarbij spreekt het voor zich dat de waterkwaliteit 
goed moet zijn en vissen kunnen migreren tussen paai-, opgroei-, leef- en overwinterings-
gebieden. In een gezond en natuurlijk water lijkt het uitzetten van vis daarom niet nodig. 
Toch kan vis uitzetten wenselijk zijn, bijvoorbeeld in het kader van het waterbeheer. Zo 
zijn graskarpers effectieve én goedkope bestrijders van waterplantenoverlast. Ook karper – 
een voor de sportvisserij belangrijke vissoort – kan hieraan bijdragen. De paai van karper is 
niet altijd succesvol, waardoor het bestand langzaam maar zeker afneemt. Vooral in grote 
watersystemen kan het daarom wenselijk zijn om karper uit te zetten. Om te waarborgen 
dat dit op ecologisch verantwoorde basis gebeurt, heeft Sportvisserij Nederland hier samen 
met de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat richtlijnen voor opgesteld.

Waterschap Vechtstromen heeft groen licht gegeven voor karperuitzettingen. (foto: Hans Reijnen)

Een speciale taart, ter viering van de komende 
karperuitzettingen.

De afgelopen jaren is de 
karperstand in verschillende 
kanalen flink achteruit gegaan 
door natuurlijke sterfte. Omdat de 
karperpopulatie zichzelf in deze 
wateren niet in stand kan houden, 
hebben Sportvisserij Oost 
Nederland, Hengelsportfederatie 
Groningen Drenthe en 
Sportvisserij Nederland een 
verzoek tot het uitzetten van 
karper ingediend bij het 
Waterschap Vechtstromen. 
Uiteindelijk met succes.


