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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

SOCIAL MEDIA
Altijd direct op de hoogte blijven van het laatste visnieuws uit jouw regio? Volg ons dan nu ook 
via Twitter en Facebook of schrijf je via onze website in voor onze digitale nieuwsbrief!

JAGD UND HUND DORTMUND
Begin	februari	van	dit	jaar	was	het	weer	
tijd	voor	de	beurs	Jagd	und	Hund.	Deze	
beurs	wordt	al	31	jaar	in	de	eerste	week	
van	februari	in	de	Westfalenhallen	in	
Dortmund	gehouden.	Op	deze	beurs	voor	
‘Jagd	und	Angelfischerei’	was	Sportvisserij	
Oost-Nederland	voor	de	vierde	keer	
vertegenwoordigd.

p maandag 30 janu-
ari togen twee van 
onze vrijwilligers 

met een auto volgeladen 
met promotiemateriaal naar 
Dortmund om de stand op te 
bouwen en te voorzien van 
diverse Duitstalige posters, 
informatiefolders en visar-
rangementen van campings in 
ons werkgebied.
Met maar liefst tien enthousi-
aste vrijwilligers was de hele 
beursweek onze stand bij 
toerbeurt één of twee dagen 
bemand om honderden Duitse 
bezoekers informatie te geven 
over de VISpas, de regels en 
natuurlijk de mogelijkheden 
om in Nederland te vissen. Na-

O

VISLES BASISSCHOLEN ZWOLLE

In	onze	vorige	regio-editie	heb	je	al	kunnen	lezen	
over	het	project	‘Vissen	als	ambassadeurs	van	de	
waterkwaliteit’.	Dit	is	onderdeel	van	het	programma	
Jongleren	Waterbeheren	en	wordt	dit	jaar	door	
Sportvisserij	Oost-Nederland	uitgerold	in	Zwolle.	
Daarbij	kunnen	we	de	hulp	van	Vismeesters	goed	
gebruiken.

et programma 
Jongleren Water-
beheren is een 

unieke samenwerking tussen 
Sportvisserij Oost-Nederland, 
Hengelsportfederatie Gronin-
gen Drenthe, de waterschap-
pen, de provincies, het van 
Hall Instituut, IVN en NMO 
(Natuur en Milieu Overijssel). 
In Drenthe start het project 
dit voorjaar in de gemeente 
Emmen, in Overijssel wil-
len we de scholen in Zwolle 

enthousiast krijgen. Op alle 
zestig basisscholen in de 
gemeente Zwolle kunnen er 
na de zomervakantie vislessen 
voor groep 7/8 verzorgd wor-
den door speciaal opgeleide 
Vismeesters.
Naast de inzetbaarheid van 
onze eigen Vismeesters 
kunnen we ook rekenen 
op vrijwilligers uit de NME 
(Natuur- en Milieu Educatie) 
sector. Deze mensen hebben 
een maatcursus Vismeester 

Wil je eerst zien wat het precies 
inhoudt? Bekijk dan de video van 
Sportvisserij Nederland op You-
tube: “Visles op de basisschool” 
of meld je op bovenstaand 
mailadres aan om eens te komen 
kijken tijdens een visles bij jou in 
de buurt.

gevolgd (of gaan deze cursus 
volgen) bij Sportvisserij Ne-
derland. Met de extra werving 
van nieuwe Vismeesters 
hopen we te beschikken over 
voldoende menskracht om 
invulling te kunnen geven aan 
de vislessen.

MELD	JE	AAN!
Lijkt het jou ook leuk om 
Vismeester te worden? Vind 
je het leuk om met kinderen 
te werken? Hou je van de na-
tuur? Kun je overzicht bewa-
ren en vind je het belangrijk 
dat jeugd verantwoord omgaat 
met onze natuur, het water, de 
planten en de dieren?
Geef je dan nu op voor de 
cursus Vismeester! Met jouw 
hulp kunnen we dit pro-

ject ook de komende jaren 
verder uitbreiden naar andere 
plaatsen. Meedoen? Stuur dan 
een e-mail aan vrijwilligers@
sportvisserijoostnederland.nl

Op	basisscholen	in	Zwolle	verzorgen	speciaal	opgeleide	
Vismeesters	dit	jaar	vislessen	voor	groep	7/8.
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De Twentekanalen wordt door veel 
vaarweggebruikers gebruikt. Daarbij 
gaat het om transport over water met 
schepen, om watersporters, zwem-
mers (al dan niet toegestaan), kanoërs, 
roeiers en vissers. Waterhuishouding 
is ook een belangrijk aspect. Denk 
daarbij aan stromingen van het water.

Sinds een aantal jaren hebben de 
gebruikers met elkaar overleg binnen 
het ‘ Veiligheidsoverleg Twenthekana-
len’, waar ook Rijkswaterstaat en de 
Waterpolitie bij aanwezig zijn. Daar 
zitten ook vertegenwoordigers bij van 
visverenigingen, belangenbeharti-
gers daarvan en koepelorganisaties.

Uitgangspunt van dat overleg is hoe alle gebruikers de kanalen veilig kunnen 
(blijven) gebruiken. Los van alle regelgeving die geldt, is de bewustwording 
belangrijk van wat deelnemers elkaar aan (kunnen) doen en in veel gevallen 
zouden kunnen voorkomen door er met elkaar over te praten.

‘Wat heb ik daar als visser mee te maken?’ zul je denken. Eigenlijk is dat best 
veel. Een van de regels is dat roeiers en kanoërs zoveel mogelijk aan de zijde 
van het vaarwater moeten blijven. Zeker als er beroepsvaart in de nabijheid is. 
In de regel word aan de zijde van het vaarwater gevist, maar ook richting het 
midden of daar zelfs ruim overheen.
Als er een beroepsschip dicht langs de oever vaart, zul je je tuig wel binnen 
halen, want dat scheelt een hoop kosten! Voor roeiers en kanoërs zul je dat 

vermoedelijk niet snel doen. Toch kan het gebeuren dat een roeier of kanoër 
door de overige vaart wordt gedwongen om dicht langs de oever te varen. 
Aan jou de vraag om te kijken wat je kunt doen om te voorkomen dat je tuig 
verwart met een roeiboot of een kano. 
Het kan zijn dat je schepen, roeiers en kanoërs ziet aankomen en je kunt 
inschatten dat ze gelijktijdig bij je zijn. Dan is het toch voor iedereen beter 
om even te wachten of zelfs de lijn uit het water te halen. Dat voorkomt veel 
problemen voor de kanoërs en roeiers en ze zijn je daar dankbaar voor.

Soms komt het ook voor dat er vanaf een roeibootje wordt gevist. Los van 
het feit dat dat tijdens mist verboden is, moet je je afvragen of dat wel zo 
verstandig is. Vaak is er geen radar of marifoon aanwezig en je kunt dan dus 
ook niet weten welke afspraken vaarweggebruikers maken voor een veilige 
vaart. Tevens ben je een onzekere factor voor de overige vaarweggebruikers. 
Het is niet altijd bekend wat je voornemens zijn en of je de ander wel gezien 
heeft en die ander jou.
Vissen vanuit een bootje op de Twentekanalen raadt Rijkswaterstaat af. In 
havens zou het wel kunnen, mits je daar voldoende rekening houdt met de 
overige scheepvaart.

Op de site www.varendoejesamen.nl kun je informatie vinden over tips voor 
de gebruikers van de vaarwegen in Nederland.

Rijkswaterstaat wenst je veel visplezier en hoopt dat je voldoende rekening 
houdt met de andere gebruikers van de vaarwegen.

Sander Wels
Adviseur verkeersmanagement van  Rijkswaterstaat en Landelijke 

 vertegenwoordiger van ‘Varen doe je samen’

tuurlijk konden 
de bezoekers in 
de stand ook met-
een een VISpas 
en Nacht-/Derde 
HengelVISpas 
aanschaffen.

VErBAZINg
Nog altijd is 
de gemiddelde 
Duitse visser 
verbaasd over 
de medede-
ling, dat men 
met de Vispas 
bijna overal 
in Nederland kan vissen voor 
circa € 35,= per jaar! Zo gek 
hebben we het dus nog niet 

geregeld in Nederland. Al met 
al hebben we vele beursbezoe-
kers tevreden naar huis laten 

gaan. Of ze komen ‘angeln in 
den Niederlanden?’ We zijn 
benieuwd!

De	stand	van	Sportvisserij	Oost-	Nederland	op	de	beurs	Jagd	und	Hund.


