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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

aan de slag als vrijwilliger
Op	4	en	5	februari	vond	de	beurs	Carp	Zwolle	2012	
plaats.	Op	deze	beurs	die	bij	karpervissers	altijd	
hoog	in	de	agenda	genoteerd	staat,	was	namens	
Sportvisserij	Oost-Nederland	Gerrit	Bruggink	
aanwezig.	Hij	brengt	in	dit	artikel	verslag	uit	van	zijn	
werkzaamheden	als	vrijwilliger.

DOOR GerrIt BrUGGInK

a jarenlang in 
Friesland te hebben 
gewoond, ben ik een 

tijdje geleden verhuisd naar 
Delden in het Hof van Twente 
– daar waar mijn roots liggen. 

In mijn Friese periode heb 
ik me voornamelijk bezig 
gehouden met de roofvisserij 
en het vissen op witvis, had 
ik namens de plaatselijke 
hengelsportvereniging zitting 
in de wedstrijdcommissie en 
gaf ik jeugdvislessen. Na mijn 
verhuizing wilde ik actief blij-
ven in de hengelsport en heb 
ik me gemeld bij Sportvisserij 
Oost-Nederland. In samen-
spraak hebben we toen be-
sloten dat ik de federatie zou 
gaan assisteren als vismaga-
zijnmeester. Daarnaast is één 
van mijn nieuwe activiteiten 
het bemannen van een stand 
bij beurzen en evenementen.

NEUS	IN	DE	BOTER
Deze eerste keer viel ik 

meteen met mijn neus 
in de boter: twee dagen 

op de beurs Carp 
Zwolle. Sa-

men met nog 
vier andere 
vrijwilligers 

van visserijvereniging De 
Hengelsport Zwolle, heb ik 
twee dagen lang de stand 
van Sportvisserij Nederland 
en Oost-Nederland bemand. 
Nou had ik vorig jaar juist 
besloten om op karper te gaan 
vissen, dus dit was voor mij 
een mooie gelegenheid om 
eens te bekijken wat er alle-
maal in deze wereld omgaat. 
Toen ik de eerste beursdag ‘s 
ochtends de beurshal binnen 
stapte, wist ik niet wat ik zag. 
Zoveel stands en al net zoveel 
mensen actief met de laatste 
voorbereidingen.

INDRUKWEKKEND
Op de hele beurs was geen 
‘nee’ te koop. Je kon er alles 
voor de karpervisserij vinden 
wat je maar kunt bedenken. 
Van boilies in alle kleuren 

en smaken tot voerboten die 
in een groot bassin wer-
den gedemonstreerd. Onze 
stand lag niet helemaal in de 
looproute, maar er kwamen 
verscheidene mensen langs 
voor informatie over het 
nachtvissen en de toestem-
ming voor het gebruik van de 
derde hengel. Het is natuur-
lijk niet alleen het verstrekken 
van informatie. Sommige 
mensen kwamen ook gewoon 
even langs voor een praatje. 
Het leuke is dat je allemaal 
dezelfde passie hebt: vissen! 
Al met al was het een indruk-
wekkende ervaring. Als sport-
visser die jaren in Friesland 
gewoond heeft, dacht ik: “It 
giet oan”. Het gaat beginnen; 
het nieuwe seizoen en mijn 
vrijwilligersjob als vismaga-
zijnmeester!

Gerrit	Bruggink	is	als	
	vismagazijnmeester	actief	voor	

Sportvisserij	Oost-Nederland.

Carp	Zwolle	2012	was	de	
vuurdoop	voor	vrijwilliger	
Gerrit	Bruggink.

n

nieUwe rUBrieK
Al sinds het begin van de regio-edities van Sportvisserij Oost-Nederland hebben we verschillende vrijwilligers binnen de hengelsport in het zonnetje gezet. 
Dat deden we tot de vorige editie altijd in de vaste rubriek ‘Op een troon gezet’. Vanaf de volgende regio-editie komt hier een nieuwe rubriek voor in de plaats. 
Vrijwilligers zijn immers onmisbaar voor onze organisatie en binnen onze verenigingen. Daarom willen we voortaan onze aangesloten hengelsportverenigin-
gen of specialistenverenigingen de gelegenheid geven om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Zo kun je ook lezen wat de hengelsportvereniging in jouw 
omgeving voor je kan betekenen en omgekeerd wat jij misschien voor jouw club kunt doen!

ie uitdaging gaan 
we natuurlijk graag 
aan. We krijgen d

Meer vrijwilligers in KOrTere Tijd
Eind	vorig	jaar	attendeerde	Sportvisserij	Nederland	
ons	op	de	cursus	‘Meer	vrijwilligers	in	kortere	tijd’.	
Deze	cursus	bestaat	uit	vier	workshops	en	wordt	
georganiseerd	door	Sportservice	Noord-Holland.	
Die	geeft	de	garantie	dat	je	daadwerkelijk	het	aantal	
vrijwilligers	binnenhaalt	dat	je	nodig	hebt!

immers nogal eens te horen 
dat verenigingen te weinig of 
geen vrijwilligers hebben wan-

neer we hen om hulp vragen. 
Hopelijk leren ook wij van de 
succesformule van Sportser-
vice Noord-Holland.
Na een informatiebijeenkomst 
begin januari waarbij zo’n tien 
verenigingen aanwezig waren, 
hebben we besloten de cursus 
door te laten gaan. Uiteinde-
lijk waren vier verenigingen 

voldoende overtuigd om ook 
mee te doen. In het voorjaar 
zijn we samen met HSV de 
Rietvoorn uit Holten, Ons 
Genoegen uit Hengelo, O.H.V. 
uit Oldenzaal en HSV Voorst 
van start gegaan met deze 
cursus. En de resultaten? Die 
kun je in de regio-editie van 
komend najaar lezen!


