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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

it de inkomsten 
van de twee extra 
vergunningen wordt 

onder meer bijgedragen in de 
kosten voor een 30-tal BOA’s, 
waarvan we er zelf elf in dienst 
hebben. Dit is hard nodig, 
want de politie zal zich op het 
gebied van visserijcontrole 
steeds meer terugtrekken om 
zich bezig te houden met haar 
kerntaak. Vanaf 1 februari 
2012 moeten werkgevers van 
een BOA daarom zelf zorgen 
voor de afhandeling van de 
processen-verbaal. Daarnaast 
moet de werkgever zelf zorg 

CONTROLERESULTATEN 2011 EN 
ONTWIKKELINGEN 2012
Sportvisserij	Oost-Nederland	geeft	de	NachtVISpas	en	
Derde	HengelVISpas	uit.	Deze	zijn	niet	gratis,	maar	dat	
is	het	inzetten	van	handhavers	en	controleurs	evenmin.	
Om	je	een	indruk	te	geven	van	wat	de	federatie	met	
deze	extra	inkomsten	doet,	zetten	we	voor	wat	betreft	
het	onderwerp	controle	een	en	ander	kort	voor	je	op	
een	rijtje.

dragen voor de bonnen- en 
feitenboekjes die daarom 
 voortaan het logo van de 
 werkgever dragen.

CONTROLE	WERKT
Uit de registraties in het BOA-
registratiesysteem (BRS) kan 
de conclusie worden getrok-
ken dat de controles effect 
hebben! Zo is het aantal con-
troles in 2011 bijna verdubbeld 
ten opzichte van de uitgevoer-
de controles in 2010. Daarbij 
werd in het afgelopen jaar 
aan 7% van de gecontroleerde 
vissers een proces-verbaal uit-

geschreven. In 2010 bedroeg 
dit percentage nog bijna 11%. 
Het aantal in 2011 uitgedeelde 
waarschuwingen lag met een 
percentage van 9% iets hoger 
dan het aantal processen-
verbaal. Ten opzichte van 2010 
steeg het aantal waarschuwin-
gen met slechts 1%.

PILOT	TRS
Naast controles door BOA’s 
vinden ook veelvuldig contro-
les plaats door verenigings- en 
federatiecontroleurs. Deze 
controles moeten elkaar 

aanvullen. Nieuw daarbij is dat 
in rayon 1 met elf controleurs 
de pilot Toezichtregistratiesy-
steem (TRS) is gedraaid om 
te kijken of de effectiviteit kan 
worden verbeterd. Met dit 
systeem krijgen BOA’s inzicht 
in de registraties van contro-
leurs. Zo kunnen controleron-
des beter op elkaar worden 
afgestemd en knelpunten 
sneller worden gesignaleerd. 
Op dit moment wordt in 
samenspraak met Sportvisserij 
Nederland bekeken of TRS 
een blijvend systeem wordt.

VERHOOGDE BOETEBEDRAGEN
De boetes voor 2012 zijn grofweg 20% verhoogd met hier en daar een 
uitschieter.
Enkele voorbeelden:
Geen schriftelijke toestemming: verhoogd van € 100,- naar € 120,-
Vissen met te veel hengels: verhoogd van € 230,- naar 280,-
Vissen met levend aas: verhoogd van € 180,- naar € 340,-
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VISSPELLEN TE LEEN
Tijdens	onze	jaarlijkse	jeugddag	op	Nationale	Hengeldag	vermaken	zo’n	honderd	
kinderen	zich	met	tal	van	activiteiten	op	het	gebied	van	de	sportvisserij.	Zo	leren	ze	
om	voertjes	te	maken,	is	er	een	viswedstrijd	en	een	leuk	assortiment	spellen	dat	is	
gericht	op	verschillende	vistechnieken.	Die	spellen	stellen	we	nu	beschikbaar	voor	
verenigingen.

it omdat we het 
eigenlijk een beetje 
jammer vinden dat 

deze spellen anders maar 
eenmaal per jaar worden 
gebruikt. Bij wijze van 
experiment hebben we ze 
daarom vorig jaar al een paar 
keer uitgeleend aan enkele 
verenigingen. Dit bleek een 
groot succes te zijn. Een 
spelletjesmiddag is een 
eenvoudige manier om veel 
jeugd (en hun ouders) een 
leuke en leerzame middag 

te bezorgen. Kijk voor meer 
informatie over het spellenas-
sortiment van Sportvisserij 
Oost-Nederland op onze 
website.
Wil je binnen jouw vereni-
ging ook een spelletjesmid-
dag? Neem dan contact op 
met de jeugdcommissie van 
je vereniging. Zij kunnen dan 
weer contact opnemen met 
Sonja Janssen van de federa-
tie. Alle verenigingen mogen 
de spellen kosteloos lenen.

Wil je ook ons eigen coole vis-
senspel spelen op je computer? 
Ga dan naar www.sportvisse-
rijoostnederland.nl/jeugd
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De	visspellen	van	Sportvisserij	Oost-Nederland	

kunnen	door	verenigingen	worden	geleend.

Om	de	effectiviteit	van	de	controle	te	verbeteren,	is	
er	proef	gedraaid	met	een	systeem	waarbij	BOA’s	en	

andere	controleurs	inzicht	krijgen	in	elkaars	werk.

aterbeheerders 
zijn op grond van 
Europese wetgeving 

verplicht om de visstand van 
de onder hun beheer vallende 
wateren te monitoren. De 
waterschappen Groot Salland 
en Veluwe hebben daarbij 
enkele jaren geleden de hulp 
ingeroepen van Sportvisserij 
Oost-Nederland. Dat heeft 
geleid tot de vorming van 
de Visploegen Salland en 
Veluwe. Deze ploegen bestaan 
uit een aantal enthousiaste 
vrijwilligers die elk jaar van 
medio november tot en met 
april de polder intrekken om 
de visstand te onderzoeken. 
Jan Pepping is sinds jaar en 
dag de algeheel coördinator 
van beide ploegen en leider 
van de Visploeg Veluwe. 
Thom de Waard is de boots-
man van de Visploeg Salland.

MET	VEEL	PLEZIER
De afgelopen jaren is er nogal 
wat te doen geweest over 
de rechtsgeldigheid van de 
vergunningen c.q. onthef-
fingen. Inmiddels gebeurt het 
monitoren daarom formeel 
onder de vlag van de Stichting 
Visserijkundig Onderzoek 
Oost-Nederland. Inmiddels 
heeft Sportvisserij Oost-
Nederland ook een vergaande 
samenwerking met het Regi-
onaal Viswaterbeheer IJssel-, 
Vecht- en Zwartewaterdelta, 
dat op termijn zal worden 
opgeheven. De visploeg van 
deze regio voert haar vis-
serijkundige onderzoeken 
voortaan dus ook uit onder 
de vlag van de Stichting VKO 
Oost-Nederland. Onder welke 
naam er ook werd en wordt 
gewerkt, ons plezier in het 
monitoren was en is er niet 
minder om.

STICHTING VISSERIJKUNDIG 
ONDERZOEK OOST-NEDERLAND
De	visploegen	Salland	en	Veluwe	zijn	onlangs	
opgegaan	in	de	Stichting	Visserijkundig	Onderzoek	
Oost-Nederland.	Deze	vrijwilligers	monitoren	voor	
Sportvisserij	Oost-Nederland	en	de	waterschappen	
Groot	Salland	en	Veluwe	de	visstand.	Bennie	
Bourgonje	van	de	visploeg	Salland	geeft	in	dit	artikel	
een	inkijkje	in	de	praktijk	van	het	visserijkundig	
onderzoek.

ALLES	OVERWONNEN
Het is prachtig werk; zeker als 
het een lekker weertje is. Maar 
ook regen en wind houden 
ons niet tegen. Alleen bij vorst 
winnen de weergoden het en 
moeten we op de wal blijven. 
In bijna alle andere gevallen 
gaan we eropuit. De boot en de 
vispakken zitten soms onder 
de modder (de boot lijkt soms 
wel gecreosoteerd), de trailer af 
en toe vast in het drassige wei-
land, een stuk beschoeiing in 
de schroef of een buitenboord-
motor die te heet wordt (echt 
alle hens aan dek!); je kunt het 
niet bedenken of we komen 
het wel tegen. Maar alles heb-
ben we overwonnen.

KLEIN	EN	GROOT
Het elektrovissen gebeurt 
meestal vanuit de boot, soms 
trekken we het waadpak aan 
om het draagbare elektrische 
apparaat te bedienen. Afhan-
kelijk van de breedte van het 
water, de oeverbegroeiing 
en de bodemgesteldheid, 
kan ook de zegen worden 
gebruikt. Dat levert niet al-
leen vis op, maar soms ook 
het nodige afval. Op één dag 
worden doorgaans meerdere 
trajecten over een lengte 
van 250 meter bemonsterd. 
De vangsten verschillen per 
traject van een bak vol vis tot 
slechts een paar handjes vol. 
Niet alleen mooie snoeken en 
karpers, maar ook de vangst 
van bermpjes, de kleine en 
grote modderkruipers en 
zeeltjes van een paar centi-
meter geeft ons veel voldoe-
ning. Soort en lengte worden 
nauwkeurig genoteerd en 
daarna zwemt de vis haar 
vrijheid weer tegemoet.

De	Stichting	Visserijkundig	Onderzoek	Oost-Nederland	monitort	de	visstand	in	de	regio.

PRIMA	
SAMENWERKING
Het is leuk en mooi werk, 
maar soms ook wel buffelen. 
Daarom zorgen we goed voor 
de inwendige mens. Op zijn 
tijd een lekker bakkie kof-
fie, een broodje en andere 
culinaire hoogstandjes uit 

eigen keuken van de ploegle-
den; daarmee komen we de 
dag wel door. De afsluitende 
gehaktbal maakt elke visdag 
helemaal compleet. Maar het 
allerbelangrijkste is de prima 
samenwerking tussen de zeer 
enthousiaste ploegleden. Met 
andere woorden: niets weer-
houdt ons om lekker met dit 
werk door te gaan.
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