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De Kortrickvijver is een belang-
rijk viswater voor de leden van 
Hengelsportvereniging Olst. De 
visstand laat echter te wensen 
over en overmatige plantengroei 
maakt het vissen er ook niet 
gemakkelijker op. Daarom 
onderzoekt Sportvisserij Oost-
Nederland hoe de vismogelijkhe-
den in dit water kunnen worden 
verbeterd.

>> Actuele informAtie uit jouw regio > www.sportvisserijoostnederland.nl

oost-nederlAnd

samen met de hengelsportvereni-
ging zet de federatie zich in om van 
de Kortrickvijver een echte visvijver 

voor met name de jeugd te maken. in lijn 
met het nieuwe beleidsplan van sportvis-
serij (oost-)nederland moet deze vijver 
een ‘voetbalveldje’ voor de sportvisserij 
worden. de matige vangsten en overmati-
ge plantengroei zijn de belangrijkste strui-
kelblokken die daarbij uit de weg moeten 
worden geruimd.

ANDER MAAIBEHEER
Zo is het jaarlijkse maaibeheer van het wa-
terschap voor sportvissers onvoldoende. 
Maaien is niet alleen een kostbare aan-
gelegenheid, maar ook nog eens erg on-
vriendelijk voor vis en ander waterleven. 
daarom ziet sportvisserij oost-nederland 

kansen voor een alternatief en aanzien-
lijk goedkoper maaibeheer: experimente-
ren met een hoge visdichtheid (300 kg tot 
600 kg per hectare). dat zal er toe leiden 
dat de zichtdiepte afneemt, waardoor er 
minder waterplanten kunnen groeien. 

TAKKENBOSSEN
Bijkomend effect is dat het voor aalschol-
vers  minder aantrekkelijk wordt om in 
de Kortrickvijver op vis te jagen. dat ze 
dat doen, blijkt wel uit het feit dat vissen 
in de lengteklassen tussen de 25 en 50 cm 
nu vrijwel volledig ontbreken. om vis nog 
meer schuilgelegenheid te geven, worden 
er ook takkenbossen afgezonken. daarbij 
vindt de vis hier ook voedsel en fungeren 
deze plekken tevens als paai- en opgroei-
gebied. 

verbetering 
 KOrtriCKviJver
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viSSen  in De 
Weerribben

de weerribben is een zeer kwets-
baar gebied. sportvisserij is hier 
wel toegestaan, maar slechts be-

perkt – zoals staat aangegeven in de on-
langs gezamenlijk uitgegeven visfolder 
van staatsbosbeheer en sportvisserij oost-
nederland (zie kader). verder mag er in de 
pijlmansvaart, ’t jurries en het Meenthe-
gat niet op snoek worden gevist, maar uit-
sluitend met de aangewezen aassoorten. .

ZONERINg
nationaal park weerribben-wieden is een 
natura 2000-gebied waar we zorgvuldig 
moeten kijken wat wel en niet mogelijk is. 
we hebben een recreatieve zonering uit-
gezet om bezoekers het gebied zo goed 
mogelijk te laten beleven én tegelijkertijd 
het gebied en haar natuur te beschermen. 
de weerribben en de wieden hebben ook 
het europees diploma voor excellent na-
tuurbeheer. die unieke status geeft de ver-

antwoordelijkheid om zorg te dragen dat 
alle belangen goed op elkaar worden afge-
stemd.  

AFWEgINg
daarom is de afweging gemaakt om op 
de genoemde plekken het vissen op snoek 
niet toe te staan. deze vorm van sportvis-
serij brengt meer bezoekers en verplaat-
singen met zich mee buiten het recreatie-
seizoen, wat een negatief eff ect heeft op 
de duizenden eenden die hier ’s winters 
een rustplek zoeken. door zowel de na-
tuur als de recreatie continu te monitoren, 
proberen we de belangen van alle partijen 
steeds zo goed mogelijk in te vullen. Mede 
hierdoor is het viswater voor de sportvis-
serij in de nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst vergroot en ben je van harte 
welkom om te komen vissen in de weer-
ribben. 

VISSTEKKENKAART 
WEERRIBBEN
Sportvisserij Oost-nederland werkt nauw 
samen met Staatsbosbeheer om sportvis-
sen in natuurgebieden te behouden en 
daar waar mogelijk uit te breiden. voor 
de Weerribben hebben beide organisaties 
samen een sportvisfl yer ontwikkeld met 
een kaartje waarop de bevisbare wateren 
in dit gebied zijn aangegeven. De fl yer is 
gratis verkrijgbaar in het buitencentrum 
van Staatsbosbeheer in Ossenzijl, bij 
Camping de Kluft in Ossenzijl of via ons 
kantoor in raalte. natuurlijk kun je de 
digitale versie ook downloaden op onze 
website. Sportvisserij Oost-nederland 
betreurt het dat de in een grijs verleden 
gemaakte afspraak dat er in bepaalde ge-
bieden niet op snoek mag worden gevist 
nog steeds van kracht is. De vermeende 
toeloop van bezoekers buiten het recrea-
tieseizoen is volgens ons koudwatervrees. 
Op andere delen in de Weerribben zijn 
immers alle vormen van sportvissen wel 
gewoon het hele jaar toegestaan. De 
komende tijd zullen we in gesprek gaan 
met Staatsbosbeheer om de sportvismo-
gelijkheden te verruimen.

In veel wateren die worden beheerd door Staatsbosbeheer is het 
beleid om daar waar  mogelijk sportvisserij toe te staan. “Natuur 
moet immers ook beleefb aar zijn en vissen is een recreatieve 
bezigheid die past in ons beleid en onze terreinen”, zegt boswach-
ter Egbert Beens van Staatsbosbeheer. Toch zijn er ook uitzonderin-
gen, zoals in Nationaal Park Weerribben-Wieden. DOOR: EGBERT BEENS

Sportvissers 
zijn welkom 

in de Weerribben, 
maar op drie loca-
ties mag er niet op 

snoek worden 
gevist
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AAn bOOrD biJ 
De berOePSviSSer

teruglopende visstanden, actuele 
beleidsontwikkelingen en afl o-
pende visplannen zijn de reden 

dat sportvisserij oost-nederland meer 
inzicht wil krijgen in de werkzaamheden 
van de beroepsvisserij. daarom is in over-
leg met de beroepsvisserij afgesproken 
dat we dit voorjaar meerdere keren op 
veldbezoek meegaan aan boord. Zo zijn 
we begin februari met een beroepsvisser 
het Ketelmeer opgegaan.

TWEE TREKKEN
na een half uurtje varen in de vroege 
ochtend komen we aan op de eerste van 
de twee geplande zegentrek locaties. Het 
moederschip wordt voor anker gelegd, 
waarna de zeshonderd meter lange ze-
gen met twee kleine bootjes wordt uitge-
varen. Met het net tussen hen in, varen 
de bootjes parallel aan elkaar ongeveer 
2 hectare water af. vervolgens wordt het 

net met behulp van een lier binnenge-
haald. desondanks heeft de driekoppige 
bemanning een zware klus aan het met 
de hand aan boord hijsen van de ver-
zwaarde zegen.

TERugZETTEN
Het moederschip wordt daarna langs het 
bootje met de naar binnen gehaalde ze-
gen aangemeerd. ondertussen wordt 
de zegen met de hand gecontroleerd om 
eventueel aanwezige bijvangsten weer 
direct terug te kunnen zetten in het wa-
ter. Het gaat dan om bijvoorbeeld vis-
soorten als de snoek en de houting. deze 
moeten volgens de gemaakte afspraken 
worden teruggezet. al snel wordt duide-
lijk dat de vangst niet overhoudt: er zit 
maximaal 40 kg vis in het net. er wordt 
nog een poging gedaan, maar ook in de 
tweede zegentrek van de dag wordt bijna 
niets gevangen.

SOMBER
Het resultaat van deze dag lijkt niet op 
zichzelf te staan. de bemanning geeft 
aan dat ze de toekomst somber inzien 
vanwege het steeds helder wordende wa-
ter en het dalende voedselaanbod. in het 
heldere water heeft de aalscholver meer 
kans en zitten minder voedingsstoff en 
doordat quaggamosselen deze uit het 
water fi lteren. Heldere wateren met een 
zichtdiepte van 2 meter of meer worden 
al niet meer bevist door de beroepsvisser, 
want hier is nauwelijks vis te vangen. 

ACHTERuITgANg
natuurlijk zijn er ook dagen dat er wel 
vis wordt gevangen, maar duidelijk is 
dat de visstand al jaren achteruitgaat. 
de teruglopende vangsten pakken niet 
alleen nadelig uit voor de sportvisserij, 
maar hebben ook gevolgen voor het be-
roep. sommige beroepsvissers worden 
gedwongen om hun bedrijfsvoering aan 
te passen en varen minder vaak uit. in 
sommige gevallen wegen de kosten sim-
pelweg niet op tegen de baten. dan kom 
je al snel uit bij de hamvraag: waar ligt 
de grens?

Sportvisserij Oost-Nederland is wettelijk verplicht om ieder jaar 
zegenvergunningen uit te geven aan verschillende beroepsvissers. 
Die vergunningen worden voor het belangrijkste deel opgehangen 
aan bestaande wetgeving én aan afspraken die in VBC-verband 
in visplannen zijn vastgelegd. Deze worden ook in de praktijk 
gecontroleerd.
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UPDAte viSAtLAS 
OveriJSSeL

De werkzaamheden voor de 
realisatie van de Visatlas Overijs-
sel zijn in volle gang. De vrucht-
bare samenwerking tussen de 
Waterschappen, Rijkswaterstaat, 
Provincie Overijssel, Sportvisserij 
Oost-Nederland en Stichting 
RAVON levert een schat aan 
informatie op.

OOK jIj KuNT BIjDRAgEN 
AAN DE VISATlAS. 
bijvoorbeeld door waarnemingen door 
te geven via Mijnvismaat.nl of een keer 
mee te gaan met een excursie. Zo gaan 
we op 23 mei de Overijsselse vecht 
en beneden regge vlak bij Ommen 
inventariseren. voor meer informatie 
en updates over dit project of om je aan 
te melden voor de excursies kijk je op 
www.overijssel.vissenatlas.nl. Of meld 
je aan voor de nieuwsbrief via martijn.
schiphouwer@ravon.nl.

ACTIVITEITENKAlENDER
> Algemene Ledenvergadering – 19 mei
>  Jeugddag Oost-nederland Aadorp - 

30 mei (nationale hengeldag)
> Straatspeeldag Marknesse – 10 juni
> Salland natuurfair – 13 september
>  Scholenprojectdagen hoge hexel – 

begin september
> roofvisdag Zwolle – 26 september
> barbeeldag iJssel – 26 september

op dit moment richten we ons voor-
al op het samenbrengen van alle 
bestaande visgegevens van ver-

schillende organisaties en het verzamelen 
van aanvullende gegevens in ‘witte gebie-
den’. in die slecht onderzochte gebieden 
zijn in samenwerking met ecoGroen ad-
vies verschillende visexcursies georgani-
seerd in 2014. daarbij zijn voor ruim 25 vis-
soorten aanvullende gegevens verzameld 

in de omgeving van Kampen, rijssen en 
Haaksbergen. ook in 2015 en 2016 organi-
seren we door de hele provincie meerdere 
openbaar toegankelijke excursies om ge-
gevens te verzamelen. 

STANDAARDWERK
die worden samengebracht in de visat-
las overijssel. in dit boek wordt de herken-
ning, ecologie en verspreiding van alle in 
overijssel voorkomende vissoorten be-
handeld. je ziet dan welke soorten in de 
overijsselse vecht voorkomen, waar in 
overijssel de kwabaal voorkomt, hoe ver 
de exotische grondels al zijn opgerukt en 
waar bijzondere soorten hun leefgebie-
den hebben. ook komen in verschillende 
hoofdstukken onderwerpen zoals (sport)
visserij door de jaren heen, watertypen in 
de provincie, visvriendelijk beheer en in-
richting van wateren aan de orde. Het stre-
ven is om de atlas eind 2016 te drukken.

FOtOWeDStriJD 
Heb je een mooie, bijzondere of ludieke foto van je vangst of de omgeving waar je 
hebt gevist? doe dan mee met onze fotowedstrijd. elke maand verloten we een leu-
ke prijs onder de winnaars, waaronder mooie visatlassen en vistrips met een van 
de door ons aanbevolen visgidsen. ook staat de winnende foto een maand lang op 
onze homepage. je mag maximaal 3 foto’s per maand inzenden (foto’s kunnen maar 
één keer worden ingezonden). Kijk voor meer informatie op www.sportvisserijoost-
nederland.nl. in januari won teun jansen met zijn foto klein versus groot een vistrip 
met visgids tim Huslhof. tijdens die trip op een mooie lentedag begin maart, ving 
teun zijn pr snoekbaars van maar liefst 78 cm!
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DATUM: Zaterdag 26 september 2015
TIJD: 09.00 – 16.00 uur
LOCATIE: Camping Jachthaven terra 
nautic, vechtdijk 1 Zwolle
OPGEVEN BIJ: ingmar boersma, 
ingmar@visgids.nl
MEER WETEN: www.visgids.nl 
of 06-50510055

n ieuw dit jaar is het thema street-
fi shing. Bij deze razend populai-
re vorm van sportvissen wordt 

er voornamelijk op snoek, snoekbaars en 
baars gevist. dat kan ook prima aan het 
Kanaal almelo-de Haandrik bij aadorp. 
aan dit circa 4 meter diepe kanaal met een 
goede snoekbaarsstand vindt ’s middags 
een streetfi shing wedstrijd plaats waarbij 
je leuke prijzen kunt winnen. natuurlijk 
zijn er ook ervaren streetfi shers aanwezig 
die hun beste vistips verklappen! voor de 
jongere jeugd is een deel van het parcours 
bij de sluis in aadorp ingericht om te vis-
sen met de vaste stok, terwijl de wat oude-
re jeugd met werphengels aan de slag kan 
op een ander stuk van het kanaal.

INSCHRIjVEN
Meedoen? Geef je dan voor 22 mei op via 
evenementen@sportvisserijoostnederland.
nl. Check onze website of de Facebookpa-
gina Hengelsportdag aadorp voor actuele 
informatie.

H et programma van de roofvis-
dag start met uitleg over roof-
vissen als de snoek, baars en 

snoekbaars. ook het materiaal waarmee 
je op deze rovers vist komt uitgebreid 
aan de orde. na te hebben geoefend met 
werpen aan de oevers van de overijs-
selse vecht, gaan we het water op met 
volledig uitgeruste visboten om te vis-
sen. ervaren roofvissers zullen je helpen 
met het vissen, drillen en onthaken van 
de gevangen vissen. september is een 
topmaand, dus er zal allicht een vis in de 
boot komen!

AANMElDEN
iedereen kan deelnemen, want je hoeft 
zelf geen ervaring te hebben met het 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste 
visnieuws uit de regio? volg ons dan ook 
via twitter (SportvisserijOn) en like onze 

Facebook-pagina 

JeUgD rOOFviS-
DAg ZWOLLe

Tijdens de Jeugd Roofvisdag Zwolle kun je vanuit een boot vissen. 

vissen op roofvis. wil je meedoen aan 
deze schitterende dag? Geef je dan wel 
snel op, want het aantal deelnemers 
is beperkt. deelname is gratis en voor 
lunch en drinken wordt gezorgd! Houd 
de website van visgids ingmar en sport-
visserij oost-nederland in de gaten voor 
actuele informatie.

JeUgDDAg
De jeugddag van Sportvisserij 
Oost-Nederland vindt dit jaar 
plaats in Aadorp. Op Nationale 
Hengeldag is er voor de jeugd tot 
18 jaar een interessant program-
ma samengesteld waarbij je aan 
verschillende sportvisclinics 
(onder meer witvissen, karpervis-
sen, roofvissen en vliegvissen) 
kunt deelnemen.  

@MeesterBoudewyn:
Samen met mijn zoon 

aan het vissen. 
Ik vang niets en hij 

achter elkaar. 
#visles

Wil je kans maken op een vette metersnoek of een dikke baars? 
Doe dan mee aan de roofvisdag die visgids Ingmar Boersma samen 
met de Snoekstudiegroep Nederland-België en Sportvisserij 
Oost-Nederland op 26 september in Zwolle organiseert voor de 
jeugd van 12 tot 18 jaar.
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Het nieuwe visseizoen is in volle gang en in de mooie viswateren 
die onze regio rijk is wordt ook fl ink op karper gevist. Dat er in 
de meeste wateren leuk karper kan worden gevangen, is mede te 
danken aan de onderhoudsuitzettingen van De Karper Sportvisserij 
Nederland (De KSN) in de regio Zwolle. 
DOOR RINZE BEVERWIJK

in de regio oost-nederland heeft de snoekstudie-
groep nederland-België (snB) de afgelopen tijd 
diverse leuke activiteiten georganiseerd. Zo heb-

ben we een dag met de bellyboat in de stadsgrachten 
van Zwolle gevist. dit trok niet alleen veel aandacht 
van het winkelend publiek, ook de lokale en regionale 
pers kreeg al snel lucht van deze ‘drijvende autoban-
den’ met een visser erin. Bovendien wist deelnemer 
ernst-jan onder luid applaus van de aanwezige toe-
schouwers een mooie snoek van 90 cm boven water 
te krijgen.

BEllYBOAT
Het vissen vanuit de bellyboat neemt sterk toe in po-
pulariteit. dat is niet zo gek: het is goedkoper dan een 
(dure) visboot en je komt er mee op plekken die je an-
ders vaak niet kunt bevissen. ter kennismaking orga-
niseert de snB regelmatig praktijkdagen door het hele 
land – ook in Zwolle. Ben je nieuwsgierig geworden? 
Houd dan de activiteitenkalender van de snB in de 
gaten, want tijdens de bellyboat dag zijn er altijd één 
of enkele boten beschikbaar voor starters.

WORD SNB-lID!
de komende maanden vinden in oost-nederland 
weer verschillende activiteiten op roofvisgebied 
plaats. visdagen, informatieavonden, clinics en in sep-
tember is er een jeugd roofvisdag gepland. wil je mee-
doen of een bijdrage leveren aan die activiteiten? Zorg 
dan dat je lid bent van de snB. Zo blijf je op de hoogte, 
ontvang je het magazine ‘snoekerijen’ en de ledenpas 
die je kortingen en ander voordeel oplevert. Kijk voor 
meer info op www.snoekstudiegroep.nl.

Snb PrAKtiJKDAgen

de Ksn regio Zwolle zet al sinds 
2000 karper uit via spiegelKarper-
projecten. dit omdat van natuur-

lijke aanwas in ons land nauwelijks sprake 
is. de uitzettingen vinden vooral plaats op 
uitgestrekt water zoals de veluwe-rand-
meren, de ijssel en de overijsselse vecht. 
de uitzettingen op de ijssel en de veluwe-
randmeren zitten inmiddels in de tweede 
fase van dit vijf jaar durende project. voor 
nieuwe uitzet van karper in de overijssel-
se vecht en drie kanalen in de omgeving 
zien wij het ‘zonnig’ in. 

TERugMElDINgEN
alle uitgezette spiegelkarpers worden 
eerst gewogen, gemeten en gefotogra-
feerd. aan de hand van terugmeldingen 
door karpervissers kunnen we de groei en 
het trekgedrag van de vissen monitoren. 
ook krijgen we zo inzicht in het karperbe-
stand in de regio. een team van vrijwilli-
gers spit daarom elk jaar weer het fotoar-
chief door voor de match met de gevangen 
spiegelkarpers die bij de Ksn regio Zwolle 
zijn gemeld. voor de vanger is het leuk om 
de herkomst van zijn vis te weten, voor 
ons is het zeer nuttige informatie.

De SNB bellyboat dag in de stadsgrachten van Zwolle.

De KSn regiO ZWOLLe

Snoekvissen kun je op allerlei manieren 
doen. Die diversiteit aan technieken – 
kunstaas, dood aas, streamers – maakt het 
ook zo’n leuke visserij. Maar hoe ontdek je 
nu welke manier van vissen jou het meest 
aanspreekt? Op de SNB praktijkdagen in de 
regio! DOOR INGMAR BOERSMA
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De Karper 
 Sportvisserij 

 Nederland regio 
Zwolle zet regel matig 

 spiegelkarpers  
uit in Oost- 
Nederland

STEuN DE KSN
Zelf heb ik het afgelopen jaar behoor-
lijk wat uren vissend aan de rand-
meren doorgebracht. naast de enorm 
mooie (spiegel)karpers die ik er heb mogen 
vangen, heb ik er genoten van het vissen, 
de natuur en rust aan het water. de Ksn re-
gio Zwolle zet zich ervoor in dat alle karper-
vissers in de regio van onze mooie hobby 
kunnen blijven genieten. daarbij is jouw 
steun van harte welkom. voor slechts € 
11,50 per jaar ben je al lid van de Ksn regio 
Zwolle en daar krijg je veel voor terug. Kijk 
op www.deksn.nl voor meer informatie en 
we hopen je snel te mogen verwelkomen! 

EIgEN KWEEK
De laatste jaren komen er nogal wat ‘kale’ 
spiegelkarpers uit de kwekerij. in samen-
werking met o.a. AOC De groene Welle 
zijn we dan ook bezig om eigen karpers te 
kweken. Die bieden we vervolgens aan bij 
een grote Duitse kweker, zodat er binnen 
enkele jaren beter beschubde spiegelkar-
pers onze kant op komen. Deze ‘eigen’ 
kweekvissen hopen we dan binnen een 
paar jaar te kunnen uitzetten.

Kijk voor meer informatie op www.thekingfisher.nl en op Facebook 
bij Flyfishingclub the Kingfisher. Aanmelden voor de werpclinics kan 
via de Facebookpagina van the Kingfisher Casting Four.

vLiegviSSen  
iS HOt!
Vliegvissen wordt steeds populairder. Zo maakt 
vliegvisclub The Kingfisher uit Kampen een gestage 
groei door. Deze actieve vliegvisclub organiseert tal 
van activiteiten voor haar circa 140 leden en men-
sen die kennis willen maken met het vliegvissen.
DOOR GERRIT DEKKER

de jaarlijkse barbecue/visdag aan het drontermeer, snoek-
visdag, forellenuitjes en zeebaarsvistrip zijn voorbeelden 
van activiteiten die the Kingfisher voor haar leden organi-

seert. daarbij werkt de activiteitencommissie onder meer samen 
met de noord nederlandse vliegvis vereniging te Baggelhuizen.

WERPClINICS
ook de werp- en visclinics bij strandpaviljoen de oase aan het 
drontermeer van de Kingfisher Casting Four (KCF) worden door 
vliegvissers uit de wijde omtrek zeer gewaardeerd. jeugd, begin-
ner en gevorderde kunnen hier terecht voor werp- en vistrainin-
gen onder leiding van deskundige werpinstructeurs. na de geza-
menlijke lunch kan er – desgewenst onder begeleiding – in het 
drontermeer worden gevist. de werpclinics vinden één keer per 
maand op zaterdag plaats. ook kun je je werptechniek verbeteren 
op de unieke eigen 9-holes castingbaan.

CluBAVONDEN
van september tot en met juni organiseert the Kingfisher elke 
donderdag in de oneven weken clubavonden. daar kun je van de 
bindcracks leren vliegbinden, presentaties bijwonen, video’s en 
boeken lenen, kennis opdoen over vliegvissen en natuurlijk ook 
gewoon sterke visverhalen aanhoren en vertellen. erg gezellig en 
nuttig!

Vliegvisclub The Kingfisher organiseert maandelijks werpclinics.

De SNB bellyboat dag in de stadsgrachten van Zwolle.
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de eerste mooie klus waar de wedstrijdcommissie zich 
aan zette was de organisatie van een regionale clinic 
voor jeugdige wedstrijdvissers in de categorie tot 14 

jaar. deze clinic vond op 18 april in apeldoorn plaats en is on-
derdeel van een landelijk pilotproject van sportvisserij neder-
land om jong vistalent te scouten. tijdens de regionale clinics, 
met onder meer topvissers stefan altena en wim Fuhler, zijn 
per federatie maximaal vijf vissertjes geselecteerd voor de lan-
delijke clinic op 14 mei. daar worden uit alle federatieve deelne-
mers tien kinderen geselecteerd die mee mogen naar de inter-
nationale wedstrijdclinic in het pinksterweekend.

BARBEElDAg
een tweede project waar de commissie zich op heeft gestort is 
de barbeeldag van eind september. die wordt op initiatief van 
barbeelvisser Cees van dongen en in samenwerking met Hsv 
de snoekbaars uit Heerde en dsK pellets georganiseerd. Het 
doel van deze dag op een prachtige locatie aan de ijssel in de 
omgeving van Heerde is de promotie van de barbeelvisserij op 
onze grote rivieren. daar wordt door ervaren barbeelvissers ge-
demonstreerd dat deze visserij voor een breed publiek interes-
sant en toegankelijk is. Houd www.sportvisserijoostnederland.nl 
in de gaten voor actuele informatie.

De wedstrijdcommissie van Sportvisserij  
Oost-Nederland is uitgebreid. Dit biedt ruimte 
voor nieuwe initiatieven, zoals talentenclinics 
en een barbeeldag, naast het organiseren van 
wedstrijden.

WeDStriJD-
COMMiSSie 

UitgebreiD

In september organiseert de wedstrijdcommissie een barbeeldag 
aan de IJssel.

WeDStriJDbePALingen bArbeeL
Sinds 2011 gelden adviezen voor het bewaren 
van barbelen in leefnetten bij wedstrijden. Dit 
ter bescherming van het welzijn van de barbeel. 

vorig jaar werd op basis van een adviesrap-
port van Sportvisserij nederland besloten dat 
barbeel niet meer in leefnetten mocht worden 
bewaard. Ook telde deze soort niet meer mee 
voor het wedstrijdresultaat. veel wedstrijdvis-
sers waren het hier niet mee eens. na gesprek-
ken met ervaringsdeskundigen en hengelsport 
Federatie Midden nederland – waar dezelfde 
kwestie speelt – hebben wij besloten om tot 
maart 2015 de aanpassingen van de wed-
strijdbepalingen op te schorten. Aangezien 
de federatie sindsdien geen meldingen meer 
heeft ontvangen van nadelige gevolgen van het 
bewaren van barbelen in leefnetten, zullen de 

wedstrijdbepalingen onaangepast blijven.
De geldende wedstrijdbepalingen voor de 
barbeel zijn:
ter bescherming van de barbeel geldt voor het 
Ketelmeer, de gelderse iJssel en de in de uiter-
waarden gelegen wateren het volgende:
A. elke (wedstrijd)visser dient zich bewust te 

zijn van de grote kwetsbaarheid van deze 
prachtige vis. voorzichtigheid is daarom 
een absolute vereiste, zowel bij het landen, 
wegen en terugzetten van de vis;

b. gebruik bij voorkeur een rubberen of rubber 
gecoat leefnet met minimale afmetingen 
van 45 centimeter rond en 4 meter lang of 
50 centimeter diagonaal met een lengte van 
4 meter. Op een sterk stromende rivier als 
de iJssel is een grootmazig leefnet aan te 
bevelen;

C. het leefnet moet voorzien zijn van een ver-
zwaring aan de buitenkant (bijv. plastic zak 
met stenen), zodat dit stabiel in het water 
blijft liggen;

D. gebruik bij voorkeur een rubberen of rubber 
gecoat schepnet;

e. Maak bij voorkeur gebruik van een rubberen 
of rubber gecoat weegnet.

WeDStriJDKALenDer
16 mei Selectiewedstrijd individueel/Korp-
sen, beukerskanaal bij giethoorn
6 juni Selectiewedstrijd Jeugd A, b en C, 
Urkervaart (locatie onder voorbehoud)
13  juni Selectiewedstrijd Feeder, Urkervaart 
(locatie onder voorbehoud)
19 september Prijzenwedstrijd Sportvisse-
rij Oost-nederland, Steenwijkerdiep
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