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vOOrwOOrD
Het afgelopen verslagjaar is er opnieuw door de vele 
vrijwilligers van onze federatie, de Rayons en de aan-
gesloten hengelsportverenigingen enorm veel werk 
verzet in Oost-Nederland. De informatie daarover 
vindt u in dit jaarverslag. Hieruit blijkt dat het op vele 
fronten goed gaat met de hengelsport in Oost-Neder-
land. Het bestuur is zeer tevreden met het behaalde 
resultaat.

Een hoogtepunt in het afgelopen verslagjaar was on-
getwijfeld de aankoop van een eigen kantoorgebouw 
in Raalte. Het was voor enkele bestuursleden en me-
dewerkers uit Zwolle wel even wennen om naar Raalte 
te rijden en niet de afslag naar Heino te nemen. 

Onder de toelichting bij het hoofdstuk Financiën 
wordt melding gemaakt van wederom een aanzien-
lijk positief resultaat. De oorzaak daarvan vindt u 
omschreven in genoemd hoofdstuk. Eén en ander 
betekent dat ook het komende jaar geen contributie-
verhoging hoeft te worden doorgevoerd, een verheu-
gende constatering.

De hengelsport groeit en bloeit kunnen we con-
stateren. Het aantal leden en jeugdleden bij de 
hengelsportverenigingen blijft stijgen. Steeds vaker 
wordt aan de gemeentelijke, provinciale en landelijke 
overheden alsmede waterschappen - gevraagd en 
ongevraagd - advies gegeven op diverse terreinen. 
Daarbij kan de georganiseerde Sportvisserij meer en 
meer invloed uitoefenen op het te voeren beleid in het 
belang van de hengelaar aan de waterkant. En daar 
zijn we voor.

In juni 2010 heeft de ALV van Sportvisserij Nederland 
het beleidsplan “STERKER SAMEN WERKEN” voor 
de periode  2010-2015 vastgesteld. De voorstellen van 
onze federatie en Midden Nederland zijn deels over-
genomen en verwerkt in het definitieve Beleidsplan.
Zo zal de samenstelling van het bestuur van Sportvis-
serij Nederland worden gewijzigd. Ieder federatiebe-
stuur zal een zetel krijgen in het landelijk bestuur om 
daarmee de afstemming met de federaties te verbete-
ren.

De in het eigen beleidsplan genoemde doelen zijn 
geheel of bijna gerealiseerd. Verheugend daarbij is dat 
de gestreefde toename van jeugdleden (7000) bijna 
is gehaald. Met het inschakelen van VISmeesters kan 

dat aantal nog worden uitgebreid. Gelet op de toena-
me van taken bij bestuur en medewerkers is besloten 
om de Rayons meer bij de uitvoering en voorbereiding 
van taken te betrekken.

We weten ons gesteund 
door onze medewerkers 
in Raalte, die zich voort-
durend inzetten voor de 
verenigingen en de indi-
viduele hengelaars.  Het 
bestuur is hen dankbaar 
voor hun inzet.

Jan Eggens
Voorzitter 

voorwoord 2010
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De OrgaNIsaTIe
algemeen

Beleidsplan
Ook in het jaar 2010, het laatste jaar van de officiële 
looptijd van ons huidige beleidsplan, is doorgewerkt 
aan de uitvoering hiervan. In het vervolg van dit jaar-
verslag komen alle speerpunten van het beleidsplan 
aan de orde. Dat wij een op een flink aantal punten 
uitbreiding hebben kunnen geven aan de uitvoering in 
het kader van de speerpunten is het directe gevolg van 
het besluit van de ALV in 2009 om tot uitbreiding van 
de personele bezetting over te gaan. 
De nieuw aangetrokken medewerkers maken, in 
nauwe samenwerking met de “oude garde”, de ver-
wachtingen volledig waar.
Van één van de speerpunten kan worden gezegd dat 
hiermee wel een start is gemaakt maar dat dit nog niet 
zoals was beoogd uit de verf is gekomen. Dit is met 
name het punt effectiever functioneren van de Rayon-
structuur. Het structureel organiseren van contacten 
met Rayonbesturen, het ondersteunen en begeleiden, 
het maken van werkafspraken en het uitzetten van 
taken kan nog worden verbeterd. Dit is noodzakelijk 
voor het optimaal benutten van deze Rayonstructuur.

Controle en handhaving
Opnieuw is daar een vervolmaking van het controleap-
paraat dat onder leiding van Hans Holsbeek duidelijk 
professionele trekken gaat vertonen. Met name de 
registratie van de BOA-activiteiten is een duidelijke ver-
betering, terwijl er ondertussen wordt gewerkt aan een 
registratiesysteem voor toezichthouders (controleurs 
zonder bevoegdheid tot het opmaken van PV’s). Deze 
groep controleurs speelt nog steeds een zeer belang-
rijke rol bij de controle en dan met name op de punten 
voorlichting en signalering.

wedstrijdvisserij
De wedstrijdcommissie nieuwe opzet draait inmiddels 
op volle toeren en met succes. Ook in de samenwer-
king met de wedstrijdcommissie van Sportvisserij 
Nederland is een duidelijke vooruitgang geboekt, denk 
aan de nieuw vorm gegeven wedstrijdtrajecten en de 
afstemming van de reglementering.. 

Huisvesting
Ten aanzien van de huisvesting  hebben zich zeer 
verrassende ontwikkelingen voorgedaan. Op zoek 
zijnde naar grond voor nieuwbouw, na al verschillende 
bestaande panden te hebben gezien werd het bestuur 
geconfronteerd met een bestaand pand in het cen-

trum van Raalte. Aanvankelijk in de verwachting dat 
dit pand, hoe mooi en ruim ook, de financiële draag-
kracht van onze federatie te boven zou gaan, bleek dit 
uiteindelijk niet het geval. Na een grondige afweging 
voor wat betreft mogelijkheden en consequenties en 
bouwkundige check werd middels een deels schrifte-
lijke en deels telefonische raadpleging van de besturen 
van de aangesloten verenigingen het uiteindelijke fiat 
verkregen. Deze raadpleging bleek nodig, omdat wel 
was ingestemd met de aankoop van een pand, doch 
juridisch moest ook nog worden ingestemd met het 
aan te kopen pand en de locatie. Die waren uiteraard 
op het moment van het verlenen van het mandaad 
nog niet bekend. Al met al hebben we kans gezien het 
nieuwe onderkomen al in december 2010 te betrekken.

Beleidsplan sportvisserij Nederland
Het beleidsplan van Sportvisserij Nederland heeft ook 
in de eerste helft van 2010 veel tijd in beslag genomen. 
Een flink aantal van de kritische opmerkingen en voor-
stellen tot aanpassing, voortgekomen uit het geza-
menlijke overleg met de Federatie Midden Nederland, 
die zijn toegezonden aan Sportvisserij Nederland, zijn 
gehonoreerd. Het nieuwe beleidsplan is met grote 
meerderheid en ook met instemming van onze fede-
ratie geaccordeerd op de Algemene Ledenvergadering 
van Sportvisserij Nederland in juni 2010.

Uitbreiding viswater
Ook dit jaar is er weer sprake van uitbreiding van 
viswater in de landelijke lijst van viswateren. Een aantal 
verenigingen hebben hun viswater laten opnemen 
in de landelijke lijst van viswateren. De verenigingen 
die dit doen hebben daarbij vaak enige aarzeling 
gebaseerd op twijfel over de visserijdruk en mogelijk 
ledenverlies. De ervaring gebied te zeggen dat nog in 
geen enkel geval deze vrees is bewaarheid. Wij heb-
ben aardig wat praktijkvoorbeelden van verenigingen 
die hun water inbrengen en in geen enkel geval zijn 

De organisatie
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er meldingen van terugloop van ledenaantallen of 
overmatige hengeldruk. De samenwerking in deze met 
zowel de B.E.T als de buurfederaties is ook dit jaar 
uitstekend verlopen.

De contacten met waterbeheerders en andere
verstrekkers van vis- en looprechten
Deze contacten voltrekken zich in toenemende 
mate binnen VBC’s. Nogmaals dient vermeld dat de 
samenwerking met de groepering “Water Natuurlijk” 
positief moet worden beoordeeld, ook in dit verband. 
Een belangrijk wapenfeit is het tot stand komen van 
een VBC in oprichting bij het waterschap Reest en 
Wieden. Het besluit hiertoe is genomen in februari 
2010 en de voortvarende aanpak, van met name het 
bestuur en de medewerkers van het waterschap, in 
nauwe samenwerking met de andere deelnemers 
zullen er waarschijnlijk toe leiden dat reeds in het 
voorjaar van 2011 het convenant kan worden onder-
tekend. Bijzonder hierbij is dat naast het waterschap, 
de beroepsvisserij, de federaties Groningen Drenthe 
en Sportvisserij Oost-Nederland ook de terreinbehe-
rende organisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten zitting hebben in deze VBC. Een belangrijke 
stap voorwaarts.
Ook de contacten met de gemeenten zijn van tijd tot 
tijd zeer belangrijk. Zo zijn de laatste jaren belang-
rijke overeenkomsten gesloten met bijvoorbeeld 
de gemeenten Deventer en Hardenberg die er toe 
hebben geleid dat er goede afspraken konden wor-
den gemaakt over de verdeling van het water over 
enerzijds verenigingen en anderzijds de wateren in 
te brengen in de landelijke lijst. Ook ten aanzien van 
looprechten, recht van overpad en in het nachtvissen 
zijn afspraken en regelingen met gemeenten heel 
belangrijk. 

Met name het laatste is met de meeste gemeenten 
inmiddels geregeld. De contacten met terreinbehe-
rende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmo-
numenten, en IJssellandschap vergen ook nu nog bij 
voortduring veel aandacht. Ten aanzien van de zowel 
de voorbereiding als de uitvoering van projecten 
moet je er van het eerste tot het laatste moment bij 
blijven. Hoewel de contacten als regel uitstekend zijn 
is het veelal toch vechten voor “lijfsbehoud” hetgeen 
betekent strijden voor de dingen waar we voor staan, 
zijnde belangenbehartiging van de Sportvisserij. De 
steeds beter en meer bekend wordende organisatie 
van de sportvisserij is daarbij een belangrijk hulp-
middel. 

aalbesluit
De overheidsmaatregelen voor de beroepsvisserij 
hebben inmiddels het tweede jaar achter de rug. de 
maanden september, oktober en november mocht er 
niet op aal worden gevist. Het zijn geen gemakkelijke 
tijden voor de beroepsvisserij. Ook de dioxinever-
vuiling van met name de aal op de grote rivieren 
ligt nog op de loer. Het besluit van de sportvisserij 
om gevangen aal direct in hetzelfde water terug te 
zetten wordt in het algemeen nageleefd. Het aantal 
peurvergunningen dat wordt uitgegeven is drastisch 
teruggelopen.

Jeugd
Op de Algemene ledenvergadering van Sportvisserij 
Nederland is het onderwerp jeugdtarieven opnieuw 
aan de orde geweest in relatie tot het beleidsplan. 
Er lag een voorstel met getrapte verhoging van de 
contributie. Gezien de belangrijke verschillen van 
mening is het voorstel aangehouden. Men komt hier 
op terug binnen de nieuwe voorstellen tot aanpak 
van de jeugdbegeleiding.
Met name onze medewerkster Sonja Janssen trekt 
deze kar en is betrokken bij alles wat met jeugd 
te maken heeft. Daartoe heeft ze onder meer de 
cursus vismeester gevolgd. Zij is vooral actief bij 
het organiseren van jeugdactiviteiten en het werven 
van vismeesters. Met name dit laatste is van het 
grootste belang willen we in de nabije toekomst echt 
werk maken van de jeugd, zowel ten aanzien van het 
opwekken van interesse als een stukje visles waarbij 
met name het omgaan met de gevangen vis extra 
onder de aandacht wordt gebracht. Niet voldoende 
vismeesters en jeugdbegeleiders betekent het mis-
lukken van het speerpunt “ Stimulering vissen door 
de jeugd”.

ledenbestand
Het ledenbestand van onze federatie is opnieuw 
toegenomen en wel met ongeveer 2000 leden. De 
grootste winst blijkt te zitten in de toename van de 
jeugdvergunningen. Een goede zaak want u weet het: 
Wie de jeugd heeft, heeft de …

Toegang en bevisbaarheid van ons viswater
De toegang tot de IJssel bij Zalk is inmiddels 
gewaarborgd voor leden van onze federatie. Op de 
jaarvergadering van 2011 zal een voorstel tot grond-
aankoop aan de leden worden voorgelegd. Te zijner 
tijd zullen de toegangsmogelijkheden tot de IJssel 
ook in bijeenkomsten met de IJsselverenigingen 
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aan de orde worden gesteld. Hopelijk kan dit leiden 
tot ideeën voor verbetering van de situatie. Ook op 
andere plaatsen blijft de toegang tot het viswater, en 
de bevisbaarheid een punt van zorg, al is er verbe-
tering merkbaar door de regelmatige contacten met 
waterbeheerders en terreinbeheerders onder andere 
binnen VBC’s. 
De steeds sterkere begroeiing van vooral de wat 
smallere en ondiepere wateren geeft echter steeds 
vaker problemen. Voor de individuele visser is er 
vaak nog een plekje te vinden. Voor het houden van 
wedstrijden wordt het echter steeds moeilijker.
Oorzaken zijn in belangrijke mate het helderder 
wordende water en de gemiddelde stijging van de 
temperatuur die een snellere groei van waterplanten 
bevorderen. Het waterschap heeft als primaire taak 
het waarborgen van de veiligheid. Deze komt door 
wat waterplanten echter niet direct in gevaar. Overi-
gens hebben wij als federatie goede ervaringen  met 
afspraken met  waterschappen over het één of enkele 
malen per jaar maaien van bepaalde trajecten van 
beperkte omvang. 

Beurs Dortmund
Ook dit jaar is weer deelgenomen aan de beurs 
“Jacht und Hund” te Dortmund gezien de ervaringen 
van 2009. Opnieuw is dit een succesvol gebeuren 
geweest. Mogelijk dat we gezien de ervaringen ook 
een volgend jaar weer deelnemen aan een dergelijk 
evenement buiten onze grenzen. Een belangrijk 
voordeel is dat je niet alleen informatie kwijt kunt 
maar dat je ook informatie krijgt over situaties en 
ervaringen van Duitsers die in Nederland komen 
vissen. Ook dit jaar is weer gebleken dat naast de 
grensgebieden onder andere Friesland, Zeeland, 
Noord-Holland/Zuid-Holland en ook de meren 
omgeving Vinkenveen populair te zijn. Teleurstellend 
is dat Sportvisserij Nederland wel ondersteuning 

verleent door het beschikbaar stellen van wat spullen 
(Het Visblad e.d.) maar tot nu toe niet actief een rol 
vervult. Veel vragen komen er over het gebied van 
de Byland waar de beroepsvisser Komen pretendeert 
heerlijke visrechten te hebben. Met name de federa-
tie Midden Nederland is bezig meer duidelijkheid te 
verkrijgen in de situatie aldaar.

visopleiding Zwolle
De MBO-opleiding “Sportvisserij en aqua-cultuur”  
te Zwolle is inmiddels van start gegaan onder leiding 
van de docenten Rutters en Schut. Als federatie 
spelen we daarin een rol door het vervullen van 
wat gastlessen, maar in de toekomst ook door het 
beschikbaar stellen en bemiddelen bij het verkrijgen 
van stageplaatsen. Ook is er overleg over het assiste-
ren door cursisten bij visbemonstering, visserijkun-
dig onderzoek en hengelvangstregistratie.

Naamswijziging
Naar aanleiding van een verzoek van Sportvisse-
rij Nederland om t.z.t. tot een naamswijziging te 
komen met als doel meer uniformiteit en daarmee 
duidelijkheid te creëren op het punt van de georga-
niseerde sportvisserij in Nederland was het wense-
lijk nu tegelijk met het nieuwe gebouw daarover te 
besluiten. Dit om onnodige extra kosten, nu en in de 
toekomst, te voorkomen. Om een extra Algemene 
Ledenvergadering te voorkomen, is besloten tot een 
schriftelijke stemming door de leden. Aangezien dit 
niet waterdicht bleek te zijn is besloten tot een bel-
ronde langs alle leden. Alle verenigingen zijn daarbij 
geraadpleegd en met overweldigende meerderheid 
is tot de naamswijziging besloten. Met ingang van 1 
januari 2011 zal de werknaam van onze federatie dan 
ook zijn “Sportvisserij Oost-Nederland”.
In de toekomst zal worden besloten over een eventu-
ele statutaire naamswijziging.
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Bestuur

Statutair aftredend en tevens herkiesbaar was de 
heer H. Slagter (secretaris). Hij werd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering herkozen voor een 
volgende periode van maximaal 1 jaar. Er wordt naar 
een opvolger voor hem gezocht.
Eveneens statutair aftredend en herkiesbaar was de 
heer J.C. Lammers (Algemeen Bestuurslid). Hij werd 
tijdens de Algemene Ledenvergadering opnieuw 
gekozen voor een termijn van 3 jaar.

De samenstelling van het dagelijks bestuur op 31 
december 2010 was als volgt:
Voorzitter:  J.L. Eggens
Secretaris:  H. Slagter
Penningmeester:  G. Klaassen

Vertegenwoordiging Rayons:
Rayon 1:   B. Meijer
Rayon 2:   J.C. Lammers
Rayon 3:   B. Benjamins
Rayon 4:   J. de Vries

Onderscheidingen 2010 

Dhr. J. Hilberdink en zijn partner
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FINaNCIËN
Het jaar 2010 was voor ons financieel gezien een 
bewogen jaar. Niet met betrekking tot inkomsten 
en uitgaven, maar eerder een met betrekking tot het 
nemen van voor ons als federatie zijnde, spannende 
beslissingen. Er was al in de Algemene Ledenverga-
dering van 2009 besloten dat wij op zoek mochten 
gaan naar een onderkomen in eigendom.
Wij zijn met verschillende partijen in gesprek ge-
weest, maar toch kwam ons huidige pand eigenlijk 
ineens uit de lucht vallen. Daarna ging alles in een 
stroomversnelling. De vraagprijs van het pand stond 
ons aan, de locatie is schitterend en de contacten 
met de verkoper waren goed. Om een lang verhaal 
kort te maken, begin november waren we, met uw 
aller instemming, eigenaar van ons huidige pand in 
Raalte. Na enkele verbeteringen en vernieuwingen 
hebben wij het pand begin december betrokken.
Het pand is in de balans opgenomen voor € 

525.288,- (inclusief). We zijn uitgegaan van een 
gebruiksduur van 50 jaar. Er is een hypotheekbedrag 
opgenomen van € 350.000,-; de rest is uit het Eigen 
Vermogen gekomen. Het besteedbaar vermogen is 
daardoor afgenomen, maar door het behaalde resul-
taat van ruim € 53.000,- en het doorschuiven van 
een deel van de voorziening huurverplichting naar 
(voorlopig) het algemene reserve valt deze verlaging 
relatief gezien laag uit.
Het resultaat was dit jaar wederom zeer ruim. Wan-
neer we kijken naar de staat van baten en lasten zien 
we dat de baten ongeveer € 20.000,- meer bedroe-
gen dan begroot en de uitgaven ongeveer € 25.000,- 
minder dan begroot. Hierdoor is het overschot uit-
eindelijk uitgekomen op ongeveer € 44.000,- meer 
dan begroot.
De toegenomen baten bestaan vooral uit meer 
inkomsten uit verkochte VISpassen (in totaal t.o.v. 
2009 toegenomen met 2.103 leden) en verkochte 
NachtVISpassen en gecombineerde Nacht-/Derde 
HengelVISpassen (t.o.v. 2009 een toename van 1.356 
passen). Vooral de toename van verkochte com-
bipassen (NachtVISpas gecombineerd met een 3e 
hengelvergunning) heeft tot hoge inkomsten geleid, 
wat voor 2010 ook ongeveer voorzien was.
In ieder geval zit het ledenaantal de laatste paar 
jaren in de lift. Het aantal jeugdleden blijft redelijk 
stabiel, maar hier zien we wel een verschuiving van 
het federatieve lidmaatschap naar lidmaatschap via 
de JeugdVISpas. Op een kleine 300 jeugdleden na 
hebben we ons doel (7.000 jeugdleden), gesteld in 
het meerjarenbeleidsplan, gehaald.
De verkopen van de stekkenkaarten van de IJssel en 

de Vecht blijven beneden de oorspronkelijke ver-
wachting.
Met betrekking tot de kosten vallen dit jaar op de 
kosten m.b.t. de wedstrijdcommissie. Deze zijn bijna 
tweemaal zo hoog als begroot. Er bleken dit jaar 
meer wedstrijden door ons georganiseerd te (moe-
ten) worden dan verwacht. 
De kosten voor controle zijn toch nog lager uitgeval-
len dan begroot, dit is vooral te danken aan het feit 
dat de opleidingskosten en kilometerdeclaratiekos-
ten lager zijn geweest en de bijdrage van Sportvisse-
rij Nederland (eenmalig) hoger was. 
De tweede post die een lagere realiteit laat zien dan 
begroot, is de commissie Water- en Visstandbeheer. 
Ook nu zijn weer een aantal geplande projecten en 
onderzoeken niet doorgegaan.
De kosten m.b.t. de overeenkomst die is afgesloten 
met de Beheerseenheid Twenthekanalen heeft dit 
jaar ongeveer € 13.000,- bedragen (€ 4.000,- min-
der dan begroot).
Al met al denken we dat we een gezonde organisatie 
hebben met voldoende middelen om de belangen 
van onze leden te kunnen blijven behartigen. Ook 
denken we dat het een gunstige ontwikkeling is dat 
“slapende” reserves aangesproken worden om ons 
te profileren als een professionele organisatie.

Financiën
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staat van baten en lasten

  2010 begroot € 2010 werkelijk €  2009 werkelijk €
Baten 525.400 551.246             493.237
Overige baten 16.400 10.008  19.576
  541.800 561.254  512.813
       
lasten 530.850 501.015  430.615 
Overige lasten 1.500  6.881  7.904
 532.350 507.896  438.519 
         
Overschot 9.450 53.358  74.294

Balans (voor bestemming overschot)  

ACTIEF   31-12-2010 €  31-12-2009 €
Materiële   69.100  61.767
vaste activa  525.115    
        
vlottende activa       
Voorraden 16.215  17.371  
Vorderingen 87.032  75.891  
   103.247  93.262
        
liquide middelen   392.958  514.099
    1.090.420  669.128
            
   
PASSIEF   31-12-2010 €   31-12-2009 €
eigen vermogen       
Besteedbaar vermogen   462.808  410.899
Alg. reserve   28.160
    490.968  410.899
Vastgelegd       
vermogen        
Huurverplichting 26.268  56.155  
Voorz.arbeidsconflict  44.643  43.554  
Onvoorz.verv.bezitt. 21.884  21.350  
Fonds Randmeren 18.768  18.310  
Voorz.nw.projecten 20.400  20.400  
Reserv.vakantiegeld  7.278  6.399  
Egalisatiefonds 6.192  6.192  
   145.433  172.360

langlopende schulden   350.000
        
Kortlopende schulden   104.019  85.869
   1.090.420  669.128
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Het bureau

Voor de medewerkers was 2010 een bijzonder jaar. 
Met meer mensen konden we meer werk verzet-
ten en kwam er automatisch ook meer werk op ons 
af, zowel administratief als beleidsmatig. Er zijn 
regelmatig overleggen geweest tussen de besturen 
en beleidsmedewerkers van onze federatie en de 
federatie Midden Nederland om de samenwerking te 
intensiveren en daar waar mogelijk gezamenlijk onze 
belangen te behartigen. Met daarbij nog een ver-
huizing van een huurpand naar een eigen locatie in 
Raalte, hebben we met z’n allen drukke tijden achter 
de rug.

Maar het was beslist de moeite waard! De periode 
rondom de aankoop van en de verhuizing naar ons 
nieuwe onderkomen in Raalte is goed verlopen. Be-
gin december hebben we onze intrek genomen op de 
nieuwe werkplekken en voor ons allen, inclusief onze 
bestuursleden, is dit zeer positief uitgepakt. Al snel 
waren we gesetteld en konden we nagenoeg zonder 
onderbreking onze werkzaamheden voortzetten.

De eerste voorbereidingen voor de Nacht- en Nacht-/
Derde HengelVISpassen 2011 waren al in oktober in 
Heino getroffen. Tijdens onze verhuizing hebben we 
alle inmiddels gedrukte passen laten inpakken en 
klaargezet voor verzending, wat uiteindelijk in Raalte 
plaatsvond, zodat alle pashouders hun pas voor 1 
januari 2011 in huis hadden.
De contacten met de coördinatoren controle bin-
nen de Rayons en met boa’s zijn het afgelopen jaar 
geïntensiveerd en inmiddels zijn er duidelijke taak-
verdelingen. De boa’s in dienst van onze federatie 
werken grotendeels in het Boa Registratie Systeem, 
een mooi middel om de witte vlekken in ons werkge-
bied te kunnen opmerken en daarop de controle af te 
stemmen. 

Binnen de meeste VBC’s zijn de verplicht gestelde 
visplannen opgesteld en ter goedkeuring aangebo-
den aan het ministerie van LNV. Dit zijn processen 
waar onze beleidsmedewerkers en bestuursleden 
veel tijd in hebben gestoken en welke vaak jaren 
hebben gespeeld en waar verschillende belangen 
er steeds weer voor zorgden dat er geen onderlinge 
overeenstemming kon worden bereikt. Gelukkig was 
dit niet bij elke VBC het geval, er waren ook VBC’s 
waarbij de belanghebbende partijen gemakkelijker tot 
elkaar konden komen.

Om een goede visstand te kunnen waarborgen of 
creëren, is het noodzakelijk dat we weten welke 
soorten en hoeveelheden vis er rondzwemmen in 
onze wateren. Hengelvangstregistratie (HVR) tijdens 
wedstrijden is in 2010 groots opgezet en vanuit 
Sportvisserij Nederland zijn materialen beschikbaar 
gesteld om dit ook goed te kunnen uitvoeren. Vanuit 
kantoor zijn verenigingen benaderd en hebben we 
een meetploeg in het leven geroepen die op vele 
zaterdagen bij wedstrijden de gevangen vis determi-
neerde en registreerde op lengte.
Met deze gegevens hebben wij een waardevol kennis-
document in handen om onder andere in VBC’s de 
belangen van de sportvisser te kunnen behartigen. 
Ook ten aanzien van de contacten met waterschap-
pen hebben wij veel aan deze informatie. Inmiddels 
hebben verschillende aangesloten verenigingen het 
stokje zelf overgenomen en dragen zij zelf zorg voor 
HVR bij hun eigen wedstrijden.

Ten aanzien van de promotie zijn er in 2010 verschil-
lende activiteiten vanuit kantoor ontplooid en aange-
stuurd. Met andere partijen zijn samenwerkingen tot 
stand gekomen om de hengelsport verder te promo-
ten. Onze activiteiten met ondersteuning van vele 
vrijwilligers varieerden van een professionele stand 
tijdens de beurs Jagd und Hund in Dortmund tot het 
bemannen van een kleine informatiestand tijdens 
een fietsvierdaagse, het verzorgen van vislessen op 
basisscholen en onze redactionele bijdragen aan de 
regio-edities van Hét VISblad. 

Elders in dit jaarverslag kunt u meer lezen over de 
werkzaamheden en activiteiten die het afgelopen jaar 
hebben plaatsgevonden.
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rayONs
Inleiding

Ook in 2010 is weer gebleken dat de Rayons bin-
nen de huidige bestuursstructuur een onmisbare 
schakel vormen. Goed is het om te zien dat Sport-
visserij Nederland in hun nieuwe bestuursstructuur 
een soortgelijke opzet zal gaan hanteren. Naast 
een dagelijks bestuur zullen daar de besturen van 
de federaties een bestuurszetel krijgen, waar nodig 
nog aangevuld met met bestuurders uit de politiek, 
water- en natuurbeheer. Uiteraard is affiniteit met de 
hengelsport een voorwaarde evenals het hebben van 
een ruim en adequaat netwerk.
Uw federatiebestuur heeft deze opzet, die pas in 
2011 zijn beslag krijgt, omarmt.
Het is een ondersteuning voor wat we al wisten: 
namelijk dat er bij het ontwikkelen van de huidige 
bestuursconstructie goede keuzes zijn gemaakt.
Op het punt van controle zijn in het overleg met 
Rayons flinke stappen gemaakt.
Het gezamenlijke formulier voor het aanvragen van 
wedstrijden dat door wedstrijdsecretarissen samen 
met de federatie begin 2010 is ontwikkeld is na het 
seizoen geëvalueerd, waarbij is gebleken dat hiermee 
goed is te werken. Op enkele punten bleek slechts 
aanpassing wenselijk. Opgemerkt moet worden dat 
dit systeem voor onze federatie voortreffelijk werkt. 
De inspanningen van Sportvisserij Nederland  om 
hier een landelijk systeem van te maken worden door 
ons nauwlettend gevolgd.
Wat hier ook uit voort komt, het voorlopige stand-
punt is dat onze vrijwilligers hier een rol in zullen 
blijven spelen. 
Van de voornemens om de ondersteuning vanuit de 
Rayons uit te breiden ook naar andere taken, zoals 
inventarisatie van nog niet verpacht viswater, vast-
stellen van wedstrijdtrajecten en het organiseren van 
jeugdactiviteiten is een aanzet gemaakt.
Dit moet in de komende jaren nog beter gestalte krij-
gen. In dit verband blijft overeind dat het overleg en 
de onderhandelingen met waterbeheerders, natuur-
organisaties enz. een primaire verantwoordelijkheid 
van de professionele medewerkers en bestuursleden 
van de federatie zijn, maar dat, indien de juiste 
mensen daarvoor gevonden kunnen worden, ook 
de Rayons hierin uitstekend kunnen participeren. 
Zij hebben immers de gedetailleerde gebiedskennis 
waar het bij dit soort zaken zo vaak op aan komt. 
Wat dat betreft zijn mensen met voldoende kennis 
van water- en visstandbeheer, die tevens de juiste 
toon weten te hanteren in overleg- en onderhande-

lingssituaties, van harte welkom.
De vertegenwoordigers van de Rayons binnen het 
bestuur, de dagelijks bestuursleden, vervullen daad-
werkelijk een belangrijke communicatieve rol.
Zij zijn een niet weg te denken element in de huidige 
bestuursconstructie.
Ook in dit jaar 2010 hebben de huidige vertegen-
woordigers zich uitstekend van hun taak gekweten 
en de belangen van de eigen regio op een goede 
manier weten te verenigen en in te passen in de 
belangen van de georganiseerde sportvisserij.
Want hoewel de belangen in het algemeen parallel 
lopen, zijn er soms situaties waarbij dit niet hele-
maal op lijkt te gaan. De huidige bestuurders hebben 
hiervoor begrip en weten uitstekend om te gaan met 
dit soort situaties. Zij ondersteunen als bestuurder 
primair de belangen van de georganiseerde sportvis-
serij zonder daarbij de belangen binnen het eigen 
gebied uit het oog te verliezen. Met name op de 
inbreng van deze bestuurders wordt ook beleid ge-
maakt. Dat is ook dit jaar weer het geval geweest.
Deze vertegenwoordigerpositie is niet altijd gemak-
kelijk. Want hoewel de belangen van de verenigingen 
en Rayons overwegend parallel lopen, zijn er soms 
toch verschillen van inzicht. 
Het grote belang van de Rayons binnen onze 
bestuursstructuur is al vaker ter tafel gekomen. Als 
laatste nog iets over het grote belang van de Rayons 
binnen onze structuur. Zij zijn belangrijke pijlers 
waarop onze federatie dient te rusten. Daarom ook 
nu weer dank aan allen die zich ook dit jaar binnen 
deze kaders hebben ingezet.

rayon 1

Bestuurssamenstelling op 31 december 2010
Voorzitter:   B. Meijer
Secretaris:   F.J.W.M. Mensink
Penningmeester:   H. Meijlof
Wedstrijdzaken:   H. Gerritsen
Water en visstandbeheer:  M. van Leeuwen
Jeugdzaken:   H. Voerman
Controle-coördinator:  A. van den Ham

In 2010 werden 10 bestuursvergaderingen gehou-
den. Twee bijeenkomsten werden er gehouden met 
de controleurs van Rayon 1. Er waren weer veel over-
tredingen geconstateerd bij de gehouden controles. 
De voor- en najaarsvergadering voor de leden van 
Rayon 1 werden goed bezocht. Het visserijkundig 

rayons
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onderzoek van de Zandvang te Diepenheim heeft 
geresulteerd in de uitdieping hiervan. Men vangt 
er weer goed vis. De senioren en juniorenwedstrijd 
van Rayon 1 was zeer geslaagd. Bestuursleden van 
Rayon 1 hebben deelgenomen aan diverse projecten 
in Rayon 1. Bij diverse vergaderingen en bijeenkom-
sten waren afgevaardigden van het bestuur van de 
HSFON aanwezig. Het jaar 2010 was voor Rayon 1 
goed te noemen. Diverse projecten werden uitge-
voerd. Enkele projecten zijn helaas nog niet gereed. 
Hopelijk kunnen we deze in 2011 realiseren.

rayon 2

Bestuurssamenstelling op 31 december 2010
Voorzitter:  J.G. v/d Put
Secretaris:  J. Schepers
Penningmeester:  J.C. Lammers
Jeugdzaken:  H.G.J. Jansen
Bestuurslid:  F. van Huizen
Wedstrijdsecretaris: J. Pelgrim

J. Pelgrim doet het wedstrijdsecretariaat op vrijwillige 
basis, hij is geen bestuurslid van Rayon 2. De voor-
zitter J. v/d Put heeft te kennen gegeven dat dit zijn 
laatste jaar als voorzitter en bestuurslid van Rayon 2 
is, hij wil zijn functie neerleggen vanwege zijn leeftijd 
en gezondheidsredenen. J.C. Lammers geeft aan dat 

dit, na 17 jaren, zijn laatste periode is als afgevaar-
digde van Rayon 2 naar Oost-Nederland. Het bestuur 
van Rayon 2 heeft 6 bestuursvergaderingen en 1 ALV 
belegd. De algemene ledenvergadering wordt steeds 
minder goed bezocht; van de 23 verenigingen waren 
er in 2010 maar 11 aanwezig, in 2009 waren het er 
nog 13. De heren Jan Eggens en Ed Piek waren tijdens 
de ledenvergadering aanwezig als afgevaardigden van 
de federatie. Tijdens de bestuursvergaderingen heb-
ben verschillende punten de revue gepasseerd.

Jeugdzaken 
H. Jansen, onze portefeuillehouder jeugdzaken, 
heeft in 2010 geen enkel bericht of verzoek van 
de verenigingen ontvangen t.a.v. jeugdzaken. Het 
Rayonbestuur is van mening dat de verenigingen 
die jeugdcursussen of andere activiteiten organise-
ren voor hun jeugd, dit op hun eigen manier willen 
blijven doen.

Controles 
Het afgelopen jaar waren er toch weer een paar 
plaatsen die vaker gecontroleerd hadden moeten 
worden. Bij de klinkerweg te Wilp en de Gelderse en 
Overijsselse kanten nabij het Olsterveer is nog re-
gelmatig overlast van groepen, voornamelijk buiten-
landse, vissers. Tijdens een overleg met het bestuur 
van Oost-Nederland is dit ter sprake gebracht. Wan-
neer het Rayon doorgeeft waar zich vaak calamiteiten 
voordoen, zullen extra controles worden gepland 
voor het volgende seizoen.

wedstrijdsecretaris / penningmeester
De procedure voor het aanvragen van wedstrijden 
door niet-leden verloopt naar wens. Nadat zij het 
verschuldigde bedrag voor de wedstrijd hebben 
voldaan, geeft de penningmeester dit door aan de 
wedstrijdsecretaris en die geeft vervolgens een wed-
strijdvergunning af. 

wedstrijden
In 2010 heeft het Rayon weer drie wedstrijden geor-
ganiseerd: De eerste wedstrijd was op 15 mei 2010 
nabij het Olsterveer. Er is tijdens de ledenvergade-
ring besloten dat dit een individuele wedstrijd wordt 
i.p.v. een korpsenwedstrijd. We hadden in eerste in-
stantie een wedstrijd voor de vrije hengel willen orga-
niseren met twee deelnemers op een krib. Echter als 
er net zoveel deelname is als in de najaarswedstrijd 
kunnen we de deelnemers niet plaatsen, dus werd er 
besloten om de vaste hengel te hanteren. Er waren 
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60 deelnemers, een behoorlijke deelname, ondanks 
het feit dat het de eerste keer was dat de kanalen-
wedstrijd verplaatst is naar de IJssel. De vangsten 
waren niet spectaculair, maar genoeg voor het uitrei-
ken van de prijzen. De winnaar was M. Jutten - HSV 
Voorst, uitstroom 5,750 kg, de 2e prijs ging naar J.C. 
Lammers - Ons Belang Zutphen, instroom  5,450 kg 
en de 3e prijs was voor M. Verbeek - TOG Apeldoorn, 
midden 3,850 kg. Het totaal gewicht bedroeg met 60 
deelnemers 44,660 kg
Op de eerste woensdag van juli werd de besturen-
wedstrijd gevist. Het was een goed bezochte, gezel-
lige dag. De weergoden werkten mee, alleen de vis 
was niet erg gewillig. De winnaar van deze dag was 
J.C. Lammers, die ruim 8 kilo wist te vangen.

Op zaterdag 2 oktober werd de korpsenwedstrijd 
gevist met 27 korpsen. Totaal werd er ruim 210 kg 
vis gevangen. Vakwinnaar midden was de heer H. 
Hendriks van korps 3 van TOG Apeldoorn, vakwin-
naar instroom was de heer D. Jager van Ons Belang 
Zutphen met 11,950 kg, vakwinnaar uitstroom was 
de heer J.C. Lammers van korps 2 van Ons Belang 
Zutphen.

Federatie Oost-Nederland
J.C. Lammers heeft als bestuurslid van Oost-Neder-
land het Rayonbestuur op de hoogte gehouden van 
de gang van zaken over diverse onderwerpen, zoals 
de aankoop van het kantoor, de gang van zaken 
aangaande een nieuw in te voeren rubberen leefnet, 
zodat de barbeel niet meer vast in het leefnet zit. Het 
voorstel van de lengte van minimaal 4 meter en de 
diameter van minimaal 50 cm is in principe akkoord, 
over het materiaal van het leefnet wordt nog gedis-
cussieerd.
Wordt het gewone leefnet niet vervangen door een 
rubberen exemplaar, dan moeten de gevangen bar-
belen onmiddellijk in het water teruggezet worden.

rayon 3

Bestuurssamenstelling op 31 december 2010
Voorzitter:   P. van Lier
Secretaris:   A.B. Benjamins
(tevens Algemeen Bestuurslid O.N.)
Penningmeester:   E. Prent
(tevens commissielid WaVi O.N., coordinator controle)
Wedstrijden:   J.M. Zwaan
(tevens reserve-lid WaVi O.N.)
Jeugd:    J. Weening
Bestuurslid:   P. Janssen
Bestuurslid:   H.G. Barink

In het jaar 2010 werden 4 bestuursvergaderingen 
-volgens een vaste agenda- gehouden. Deze ver-
gaderingen werden door bijna alle bestuursleden 
bezocht. De 19 aangesloten verenigingen werden 
middels 2 ledenvergaderingen op de hoogte gehou-
den. Steevast worden deze ledenvergaderingen door 
12 verenigingen bezocht. Op uitnodiging waren ook 
bestuursleden van “Oost-Nederland” hierbij aan-
wezig. In de bestuursverkiezing werden de heren 
Weening en Benjamins bij acclamatie herbenoemd. 
In de voorjaarsvergadering werd vooral gesproken en 
een mening gegeven over enkele agendapunten van 
de Algemene Ledenvergadering van Oost-Nederland: 
invoering van de z.g. “kwartjesjeugdvergunning” 
en “Vispasmijmeringen”. Belangrijke zaken, omdat 
beide agendapunten in stemming werden gebracht 
op de Ledenvergadering van “Oost-Nederland”. 

In 2010 kenden wij 2 verenigingen die haar jubileum 
vierden. Zo bestond de Meppeler Hengelaarsvereni-
ging maar liefst 100 jaar! Hengelsportvereniging “de 
Ruisvoorn” te Ruinen/Ruinerwold bestond 60 jaar! 
Beide hengelsportverenigingen hielden hun receptie 
op een zeer toepasselijke plaats. Namelijk bij de 
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forellenvisvijvers van de Woldstek te Ruinerwold, 
waarbij het bestuur van Rayon 3 hen de felicitaties 
heeft overgebracht. Nogmaals proficiat voor nu en in 
de toekomst!

De groei van het aantal aangesloten sportvissers zet 
nog steeds door. De landelijke VISpas, de NachtVISpas 
en de derde HengelVISpas spelen hier zeker een rol in.
water- en visstandbeheer
T.a.v. de visplas te Onna is de vismonitoring nog niet 
afgerond. Wil er echter sprake van een goed “beeld” 
dan zal er gebruik moeten worden gemaakt van 
een sonarboot. Hier zit een kostenplaatje aan vast. 
Bovendien moet het Waterschap Reest en Wieden 
hier ook mee akkoord gaan. Binnen de WaVi heeft 
de Karperstudiegroep -  regio Zwolle het verzoek om 
toestemming gevraagd voor de uitzet van 15 spie-
gelkarpertjes in deze visplas. Ook voor dit verzoek is 
toestemming nodig van het Waterschap. 

waterschap reest en wieden
In januari heeft het Waterschap Reest en Wieden het 
standpunt ingenomen dat de lopende contracten 
binnen dit Waterschap worden opgezegd. Het beleid 
van het Waterschap is dat alle huur- en verhuurover-
eenkomsten moeten worden overgeheveld naar de 
overkoepelende federaties. Voor ons van belang zijn 
die verenigingen die huurovereenkomsten heb-
ben met het waterschap voor de Oude Vaart, zoals 
Meppel, Havelte en Dwingeloo. Meppel zal al haar 
wateren inbrengen in de Landelijke Lijst van Viswa-
teren. Wij hopen dat HENO/Havelte en Dwingeloo 
hierop ook positief zullen reageren en aansluiten. 
Willen wij samen verder, dan is de beste oplossing 
te komen tot een Visstandbeheercommissie (VBC). 
Het waterschap onderschrijft dit nu ook. Begin 2011 

zal het convenant worden ondertekend. Wij hopen 
als Rayon een belangrijke rol te kunnen spelen in de 
nieuw te vormen VBC.

activiteiten controle en handhaving
In 2010 werd de controlebijeenkomst tegelijk gehou-
den met de voorjaarsledenvergadering van Rayon 3. 
Een succes gezien de opkomst. De zaal was bijna te 
klein om alle aanwezigen te kunnen bergen.
P. van Lier heeft samen met BOA Klaas Post enkele 
controlerondes uitgevoerd in het gebied van Rayon 
3. Meestal hadden de sportvissers “de spullen” 
goed voor elkaar. Wat binnen ons Rayon speelt, is 
dat controleformulieren niet ingevuld of niet terug-
gestuurd worden. Wij zullen hier aan werken dat 
dit wel gebeurt. Er zal naar gestreefd worden dat 
verenigingscontroleurs ook gebruik kunnen maken 
van het Toezicht-registratiesysteem. In 2010 is er een 
nieuw BOA-bestel ingevoerd. Er wordt gewerkt met 
domeinen. In het nieuwe beleid worden alle BOA’s 
ingedeeld binnen zes domeinen met eigen bevoegd-
heden. Wij mogen als federatie best trots zijn op het 
aantal verenigingscontroleurs, namelijk 137. Lande-
lijk zijn wij op een na de grootste qua aantal. Binnen 
Rayon 3 zijn 23 verenigingscontroleurs.
　
wedstrijdactiviteiten rayon
Ondanks een moeilijke start kunnen wij 12 juni 2010 
toch beschouwen als een geslaagde dag. Er was 
sprake van een goede opkomst, maar helaas vielen 
de gemiddelde vangsten tegen. Met dank aan HSV 
de Karper uit Vollenhove voor de goede organisatie 
op deze dag. Dankzij Marc Zwaan hebben wij nu een 
uniform reglement en wedstrijdvoorschriften voor 
onze besturenwedstrijd. T.a.v. wedstrijdtoestem-
ming is er eveneens een uniform document, welke 
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verenigingen standaard dienen te gebruiken. Ook is 
er besloten met instemming van de Ledenvergade-
ring om de besturenwedstrijd op een vaste dag te 
houden, namelijk de derde zaterdag in mei.

Jeugdactiviteiten
T.a.v. het Jeugdwerk wordt er gestreefd naar een 
nauwere samenwerking met de buurfederaties en 
een actievere rol van de federaties naar de HSV-en 
toe. Sonja Janssen zet zich hier volledig voor in. Het 
jeugdbeleid is een speerpunt van O.N., maar het een 
en ander is ook afhankelijk van de bereidheid van de 
vereniging. Op verzoek kan er gerekend worden op 
medewerking vanuit O.N. Zo zijn er nu vismeesters 
die vislessen kunnen geven op de basisscholen.

Hengelvangstregistratie (bij wedstrijden)
Dankzij de bereidwilligheid van de aangesloten 
verenigingen verzamelt Marc Zwaan al sinds jaren 
de vangstgegevens bij wedstrijden van deze ver-
enigingen. Het geeft een goed overzicht van de 
gemiddelde vangsten op een wedstrijdwater. Maar 
ook op welk moment en hoe de weersomstandighe-
den op dat moment waren. Kortom een schat aan 
informatie, zowel voor het Rayon als ook voor de 
verenigingen. Er is inmiddels een standaardformu-
lier, dat gebruikt kan worden voor HVR tijdens een 
wedstrijd. Bij circa 10% van de deelnemers wordt de 
vis gemeten, gewogen en het soort vermeld op het 
formulier. De federatie heeft hier materialen en een 
handleiding voor.

Hengelvangstregistratie (algemeen)
Binnen Rayon 3 is dhr. van Schijndel al sinds vele 
jaren de HVR-coördinator. Zijn verwerkte en op-
gestuurde gegevens zijn in eerste instantie alleen 

verzameld bij de federatie en pas het afgelopen jaar 
in een nieuw online registratiesysteem ingevoerd. 
De federatie zal nu het voortouw nemen het een en 
ander opnieuw te coördineren. De oude HVR-coördi-
natoren zullen hierbij niet vergeten worden.

algemeen
Het concept beleidsplan Sportvisserij 2010-2015 
zal de komende jaren als leidraad fungeren voor 
de activiteiten van de ruim 900 hengelsportorgani-
saties, 20.000 vrijwilligers en 75 beroepskrachten 
binnen Sportvisserij Nederland. Een van de doelen is 
om in te spelen op tal van ontwikkelingen binnen de 
samenleving, die de sportvisserij raken en/of kansen 
bieden. Thema’s als: actief-natuur-gezond, normen 
en waarden, omgaan met dieren, klimaat-water-na-
tuur. Binnen de eigen organisatie is er vooruitkijkend 
aantoonbare behoefte aan versterking van de profes-
sionele ondersteuning in de belangenbehartiging en 
dienstverlening en behoefte aan meer betrokkenheid 
en meebepalen van het beleid, vooral ook vanuit de 
lokale hengelsportorganisaties. Wij hopen hier als 
Rayon een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.
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rayon 4

Bestuurssamenstelling op 31 december 2010
Dhr. J. de Vries voorzitter
Dhr. M. Klein bestuurslid/secretaris
Dhr. J. Braakman penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers wedstrijdvergunningen
Dhr. G.J. Manenschijn bestuurslid
Dhr. M. Ligtenberg bestuurslid
Dhr. J. Haar bestuurslid
Afgevaardigde van Rayon 4 in het bestuur van de
Federatie Oost-Nederland is onze voorzitter: Dhr.  J. de
Vries.

aantal bestuurs- en ledenvergaderingen
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5x vergaderd 
en 1 algemene ledenvergadering gehouden. De 
opkomst bij deze vergaderingen is bijna 100 %, 
hieruit kunnen wij stellen dat het Rayon wel leeft 
onder haar leden. Door deze vergaderingen komen 
allerlei onderwerpen aan de orde die doorgespeeld 
worden naar de federatie.

activiteiten controle en handhaving
Al vele jaren is er regelmatig controle aan de 
waterkant in Rayon 4, dit resulteert in een 
grotere verkoop van VISpassen en steeds minder 
zwartvissers. Toch blijven controles nodig, niet alleen 
voor de visdocumenten en zwartvissers, maar ook om 
misstanden langs de waterkant te kunnen signaleren. 
Graag zien wij dan ook nieuwe verenigingscontroleurs 
die willen helpen controles uit te voeren in hun 
eigen omgeving. De opzet van de controle is deels 
veranderd om meer uniformiteit te krijgen.
wedstrijdactiviteiten rayon

De jaarlijkse besturenwedstrijd voor onze leden is 
het afgelopen jaar georganiseerd door HSV Ons 
Genoegen uit Vroomshoop. Voor het  jaar 2011 
zal deze wedstrijd worden georganiseerd door 
Top Coevorden. Als er verenigingen zijn die deze 
wedstrijd ook willen organiseren, laat het horen 
en wij zullen daar graag gebruik van maken. Het 
afgelopen jaar heeft HSV Lemelerveld geprobeerd 
om binnen het Rayon een wedstrijd te organiseren 
voor de jeugd, maar door de geringe belangstelling 
is deze wedstrijd geannuleerd. 

wedstrijdvergunningen
Het aanvragen van wedstrijdvergunningen verloopt 
redelijk goed. De meeste verenigingen houden 
zich aan de van hen gevraagde spelregels. Toch 
zijn er nog steeds enkele verenigingen die hun 
wedstrijden niet aanmelden. Het zou eigenlijk niet 
moeten kunnen, maar het gebeurt helaas toch. Om 
tijd en geld te besparen worden alle verenigingen 
verzocht zoveel mogelijk alle wedstrijden 
per vereniging in een keer aan te vragen. De 
hengelvangstregistratie begint iets beter te lopen, 
al zijn er nog 23 verenigingen die het formulier niet 
hebben teruggestuurd. Hengelvangstregistratie 
wordt steeds belangrijker. In gesprekken met VBC 
en waterschappen moet je met cijfers komen 
en niet met veronderstellingen. Het aantal 
evenementenvergunningen stijgt nog steeds en het 
aantal nachtwedstrijden blijft ongeveer gelijk. In het 
totaal zijn er 256 wedstrijden aangevraagd.

vangstengalerij
Slechtste vangst: H.S.V De Voorn Nieuwleusen met 
218 gr en 11 vissers bij Rollecate
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Beste vangst: H.S.V de Dobber Hardenberg met 
196.713 gr in het Coevorden/Vechtkanaal 66 vissers

In de nieuw ingebrachte wateren van de gemeente 
Hardenberg zit een goed visbestand gezien de 
resultaten uit de onderzoeken en de vangsten 
bij wedstrijden. Het Rayonbestuur van Rayon 4 
is een groot voorstander van het inbrengen van 
alle gemeentewateren in de landelijke lijst. Uit de 
hengelvangstregistratie blijkt dat er bij wedstrijden 
in de Regge en de Vecht gemiddeld het meeste 
wordt gevangen. De toegankelijkheid van de Regge 
en Vecht is niet optimaal, maar als je er eenmaal 
zit, dan is het vaak genieten. Het steeds helderder 
wordende water zorgt voor een wilde plantengroei, 
vooral in de wat ondiepe wateren. Dit baart ons 
zorgen, omdat dit ertoe kan bijdragen dat het water 
op den duur onbevisbaar zou kunnen worden.

wintersterfte
In Hardenberg bij sporthal De Kamp hebben een 
5-tal grote karpers en zo`n 30 brasems de winter 
helaas niet overleefd. Het lijkt hier echter mee 
te vallen. Ook in een zandgat aan de snelweg 
richting Coevorden waren een 15-tal grote karpers 
gesneuveld. Tot ieders verrassing had ook een grote 
meerval van 153 cm het loodje gelegd. Foto’s zijn te 
zien op de website van HSV de Dobber. Vissterfte 
kan gemeld worden via de Rayonsecretaris M. Klein.

Contacten met de beroepsvisserij

De contacten met de beroepsvisserij zijn nog steeds 
divers en zowel kwantitatief als kwalitatief zeer ver-
schillend. De beroepsvissers in de kop van Overijssel 
zijn gelukkig nog steeds goed georganiseerd in de 
Algemene Bond van Binnenvissers in Noord West 
Overijssel. Hiermee zijn ook in 2010 goede contac-
ten onderhouden. Dit onder andere bij de voorbe-
reidingen voor het tot stand komen van de VBC 
Reest en Wieden. Een deel van het water van Reest 
en Wieden pachten we rechtstreeks. In een ander 
deel en ook in de wateren van Natuurmonumenten 
vissen wij op machtiging van het beroep. Dit zal 
ook in de nieuwe contracten, die een uitvloeisel zijn 
van de nieuwe VBC, worden verankerd. Sinds het 
uiteenvallen van de Combinatie van Beroepsvissers 
in juni 2009 vinden de contacten met de individuele 
beroepsvissers overwegend plaats in VBC verband. 
Inmiddels nemen alle beroepsvissers van deze voor-

malige bond (De Combinatie van Beroepsvissers) 
deel aan de vergaderingen van de VBC IJssel+. Dit 
in tegenstelling tot vroeger toen er enkele verte-
genwoordigers van genoemde bond bij de verga-
deringen aanwezig waren. Voordeel is dat iedereen 
direct zijn eigen inbreng heeft. Minder handig is dat 
de groep nogal groot wordt en efficiënt vergaderen 
moeilijker is. Overigens heeft onze federatie voor 
deze, ons inziens, beste oplossing gekozen.
Daarnaast zijn er de contacten met individuele vis-
sers die in een aantal gevallen zeer goed verlopen en 
waarin constructieve oplossingen worden gevonden.
In een aantal gevallen is er duidelijk sprake van ver-
trouwen en de wederzijdse wil tot samenwerking. 
Er zijn echter ook andere situaties waarbij wij met 
beroepsvissers de geschillen moeten voorleggen aan 
de Kamer voor de Binnenvisserij. Nog eens gezegd 
moet worden dat het standpunt van de federatie is, 
dat wij altijd bereid blijven om tot goede afspraken 
te komen. De sport heeft bepaalde, vaak historisch 
gegroeide rechten en zo ook het beroep. De liefde 
moet echter van beide kanten komen. De aankondi-
ging van de minister van LNV uit 2009 dat er voor 
de rijkswateren op 1 januari 2011 getekende visplan-
nen moeten liggen en dat er anders geen visserij 
zowel door het beroep als door de sport plaats zou 
kunnen vinden, heeft druk gezet op het streven om 
te komen tot dergelijke visplannen. Op de valreep 
(december 2010) is het ook gelukt deze visplannen 
tot stand te brengen, getekend door alle belangheb-
benden op een na. Ook de vangstgegevens en aan-
landingen worden, voor de wateren waarvoor wij de 
vergunningen uit moeten geven, regelmatig gemeld 
door de desbetreffende beroepsvissers. Dit verbetert 
de contacten en vergroot het vertrouwen. We maken 
wat dat betreft vorderingen.
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Fig. Organisatie controle Federatie Oost-Nederland

Controle en handhaving

In 2010 is de club BOA’s uitgebreid van 11 BOA’s 
naar 13. Dit zijn vrijwilligers die een overeenkomst 
hebben met Sportvisserij Oost-Nederland. Alle 
BOA’s zijn beëdigd in Domein 2 Milieu en Welzijn. 
Van deze BOA’s word steeds meer gevraagd. Zo 
moeten ze de verplichte bijspijkercursus volgen (5 
dagen) en daarna elk jaar de permanente her- en 
bijscholing, wat elk jaar ook 5 scholingsdagen vergt. 
Als vrijwilliger kost je dat jaarlijks één week verlof.
Dit alles is nodig omdat de rol van BOA’s bij de 
strafrechtelijke handhaving groter wordt, zij nemen 
steeds meer taken over van de politie.
Hoewel onze BOA’s in eerste instantie de ogen ge-
richt hebben op de visserijwet, komt het vaker voor 
dat de bevoegdheden breder ingezet gaan worden. 
Zo gaan we dit jaar van start met het Toezichts-
plan voor de Overijsselse Vecht. Een plan waaraan 
meerdere partijen deelnemen. Doel van het plan 
is om een structurele verbetering van de veiligheid 
en leefbaarheid op en rond de Overijsselse Vecht 
teweeg te brengen.

In 2010 zijn er in totaal in ons werkgebied zo’n 3100 
vissers gecontroleerd aan of op het water. Daarvan 
zijn er 250 gewaarschuwd voor een overtreding en 
315 hebben een bekeuring gekregen. Ook de contro-

les aan het Twentekanaal zijn goed verlopen. In to-
taal zijn er 1000 vissers gecontroleerd, 16 kregen een 
waarschuwing en 34 moesten in de buidel tasten.
De pilot om de controleboot in te zetten op het 
Twentekanaal bleek een schot in de roos te zijn. We 
kregen complimentjes over de wijze van optreden. 
Voor 2011 is de controleboot wederom beschikbaar 
en zijn de data al gepland. De controleboot gaat een 
steeds belangrijkere rol spelen binnen het controle-
apparaat. Zo draait deze ook mee in het Toezichts-
plan Overijsselse Vecht, maar ook op de IJssel en 
Zwarte water zal deze aanwezig zijn. De federatie- en 
verenigingscontroleurs hebben in totaal 1115 vissers 
gecontroleerd en 160 waarschuwingen uitgedeeld. 
De registratie van de aangetroffen misstanden gaat 
steeds beter en voor 2011 verwachten we veel van de 
pilot TRS ( Toezichtregistratiesysteem), een afge-
leide van het bekende BRS (Boaregistratiesysteem) 
waarin BOA’s hun bevindingen kwijt kunnen. De 
toegevoegde waarde van TRS zit hem voornamelijk 
in het feit dat BOA’s kunnen meekijken met wat een 
verenigingscontroleur aantreft aan de waterkant en 
hierop kunnen inspelen. De oor- en oogfunctie wordt 
dan direct inzichtelijk.
De pilot gaat van start in Rayon 1 begin 2011. Daarna 
ligt het in de bedoeling dat dit registratiesysteem 
wordt uitgerold over de rest van de hengelsportorga-
nisaties.
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Promotie en Jeugdbegeleiding

De promotionele en jeugdactiviteiten uit 2010 op 
een rij.

Jagd und Hund 2 t/m 7 februari
Voor de tweede maal was Hengelsport Federatie 
Oost-Nederland vertegenwoordigd op deze beurs 
die in het teken staat van jagen en vissen. Zoals in 
het vorige jaarverslag al vermeld was, hebben we 
de afgelopen keer in samenwerking met recreatie-
ondernemers uit het Vechtdal totaalarrangementen 
kunnen aanbieden, wat zeer gewaardeerd werd! 
Onze stand stond nu op een meer strategische plek 
en was professioneel ingericht, een goede stap voor-
waarts. Naast het promoten van de hengelsport in 
het algemeen en met name in Oost-Nederland werd 
voorlichting gegeven over de Nederlandse landelijke 
(jeugd)VISpas en over wat wel en niet is toegestaan 
bij het vissen in Nederland. Onze ervaring hierbij 
is dat de Duitse vissers over het algemeen redelijk 
tot goed op de hoogte zijn van de regels, echter de 
vraag naar Duitse vertalingen van de regels blijft 
groot.

CarP 2010 - Thema: uitbreiding nachtvisserij
Op 6 en 7 februari werd in de IJsselhallen te Zwolle 
Carp 2010 gehouden. Wij hebben daar een gezamen-
lijke stand met Sportvisserij Nederland, Karperstu-
diegroep Nederland en de Vereniging voor Belgische 
Karpervissers bemand. Onze federatie biedt de 
mogelijkheid tot nachtvissen al ruim tweeënhalf jaar 
en sinds medio 2009 kan men in ons gebied met de 
derde hengelvergunning ook met drie hengels vis-
sen. Vanaf januari 2010 is deze vergunning alleen in 
combinatie met de nachtvispas verkrijgbaar.

Feestelijke opening aangepaste visplek
Op 27 april jl. werd bij het kanaal Almelo-De Haan-
drik een aangepaste visplek feestelijk geopend.
Deze aangepaste visplek, die voornamelijk wordt 
gebruikt door rolstoelafhankelijke bewoners van 
verpleeghuis Eugeria in Almelo is mede mogelijk 
gemaakt met subsidie uit het Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden.

IJsseldeltadag
Op 8 mei was onze federatie vertegenwoordigd met 
een stand aan de Kerkwetering te Mastenbroek. De 
bemanning van de stand werd verzorgd door Vlieg-
visclub the Kingfisher uit Kampen. De stand trok veel 

geïnteresseerde bezoekers, die enthousiast werden 
voorzien van informatie(materiaal) en leuke verha-
len. Daarnaast was langs de wetering de mogelijk-
heid om eens te werpen met een vliegenhengel.

Jeugddag
Vanaf 2010 is Nationale Hengeldag dé dag waarop 
de jeugddag van Hengelsport Federatie Oost-Ne-
derland georganiseerd wordt. Met 67 kinderen en 
een kleine 50 begeleiders en andere helpers vond 
dit spektakel plaats rondom de vijvers Drostenkamp 
te Raalte. Voor de middag werd een leuk spellencir-
cuit gedaan en waren er verschillende interessante 
thema’s waaraan iedereen actief kon deelnemen. Zo 
was er een vliegvisclub met een bellyboat. Alle kinde-
ren kregen uitleg over werptechnieken en mochten 
zelf ook even proberen te werpen met een echte 
vliegenhengel. Verder was er een complete karperop-

BelaNgeN-
BeHarTIgINgBelangenbehartiging
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stelling te zien. De karpervissers konden de kinderen 
veel vertellen over hoe je het beste op karper kunt 
vissen en wat voor aas je kunt gebruiken. Geurige en 
kleurige boilies konden natuurlijk niet ontbreken.
Ook was ‘s ochtends de vijver al door leden van onze 
monitoringsploeg bevist met een electro-apparaat. 
Een flinke paling en een mooie karper en zeelt be-
hoorden die ochtend tot de vangst. In kleine aquaria 
en plastic kuipen konden de kinderen de vissen 
bekijken en ze mochten ze ook vasthouden. Hier en 
daar was nog een beetje angstig gezichtje te zien, 
maar de angst was vaak snel overwonnen als de 
kinderen voorzichtig een mooie vis vasthielden. 
Om vissen te kunnen lokken heb je natuurlijk lokvoer 
nodig. Speciaal voor deze dag konden de jonge vis-
sertjes hun voertje zelf maken. Met 9 voerkuipen en 
zeven gingen ze voortvarend aan de slag. Een eindje 
verderop werden alle kinderen geholpen met het ma-
ken van een vistuigje. De tuigjes werden uitgelood 
in een koker met water, zodat de dobber wel goed 
staat tijdens het vissen. Alle groepen maakten zo het 
voer en het vistuigje wat ‘s middags gebruikt werd 
voor de wedstrijd, die om 14.00 uur begon. Rondom 
2 vijvers zaten de deelnemers met geconcentreerde 
blik te wachten op beet. En er kwam beet! Bijna alle 
deelnemers hebben vis gevangen. De een wat meer 
dan de ander en soms de een een iets grotere vis 
dan de ander. Na een ijsje klonk om 15.30 uur het 
eindsignaal en daarmee was de wedstrijd afgelopen. 
Alle deelnemers konden zich verzamelen bij de in-
formatiestand en... daar kwam een wel heel bekende 
auto het veld oprijden! Het was de jeep van VIS-TV 
met Marco Kraal erin. Tijd voor het uitdelen van 
handtekeningen en het uitreiken van de vele prijzen 
die beschikbaar waren gesteld door hengelsportzaak 
De Beste Stek uit Ommen en Hollandia Fietsen uit 
Deventer.

Fly Fair Dronten
Evenals tijdens de IJsselvisdag op 8 mei heeft 
Vliegvisclub the Kingfisher ook tijdens de Fly Fair in 
Dronten onze federatie vertegenwoordigd met een 
informatiestand. Natuurlijk was er veel ruimte en 
aandacht voor het vliegvissen, maar ook de hengel-
sport in zijn algemeen en de visarrangementen voor 
de IJssel en de Vecht werden niet vergeten. Onze 
federatie is erg blij met deze samenwerking. We zien 
toch een verschuiving in de hengelsport. Jeugd gaat 
zich meer specialiseren en vist tegenwoordig graag 
op karper of roofvis in plaats van alleen met de vaste 
stok. Mede door deze samenwerking en de aandacht 

die wij zelf nu ook tijdens onze jeugddagen besteden 
aan het vliegvissen, komt deze tak van hengelsport 
ook meer onder de aandacht van de jeugd, wat al 
zijn vruchten heeft afgeworpen. The Kingfisher heeft 
inmiddels een aantal nieuwe jeugdleden mogen 
verwelkomen.

vislessen op de basisschool
Gedurende het jaar is een mooi begin gemaakt met 
het verzorgen van verschillende theorie- en praktijk-
vislessen op basisscholen in ons werkgebied door 
onze vismeesters in samenwerking met vrijwilligers 
van de plaatselijke hengelsportvereniging en eventu-
eel vismeesters van Sportvisserij Nederland. Ook in 
samenwerking met de federatie Midden Nederland is 
een theorie- en praktijkles verzorgd in Zevenaar. Deze 
leuke samenwerking zullen wij beslist voortzetten, 
met name op basisscholen in het grensgebied van 
onze federaties. In Coevorden werd een grootschalig 
project georganiseerd voor maar liefst 10 scholen uit 
Coevorden en omgeving. Dit project bestond uit veel 
meer dan alleen vislessen verzorgen, ook werden 
waterdiertjes gevangen en werd de waterkwaliteit 
bekeken. Samen met de federatie Groningen/Drenthe, 
het waterschap Velt en Vecht, het IVN Consulentschap 
Drenthe en natuurlijk de vrijwilligers van de plaatse-
lijke hengelsportvereniging werd dit project een groot 
succes. Naast het vissen konden de kinderen zelfs 
“knuffelen in het park”. Onze vrijwilligers Jan Pep-
ping en Thom de Waard kwamen weer in actie met 
de monitoringsmaterialen. Tot 9.00 uur hadden zij de 
tijd om vis te vangen en deze te etaleren in kuipen, 
aquariumbakken en kleine bakjes. Altijd spannend en 
altijd verrassend. Meestal lukt het hen om een acht of 
negen soorten te bemachtigen. En altijd is er wel een 
knoeperd van een snoek of een joekel van een karper 
zo sportief om het spel mee te spelen. Na een stukje 
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uitleg over hoe de vis gevangen wordt en dat de vis 
er bij de opdrachten praktisch geen nare ervaring aan 
over houdt, komen de jongens en meisjes in actie. Ze 
benoemen de vissoorten die in de aquariumbakken 
op de tafels staan. Daarvoor gebruiken ze zoek-
kaarten. Daarna worden de grootste exemplaren van 
elke soort gemeten. Dat hierbij hulp van leerlingen 
gevraagd wordt, is bewust. We willen de eventuele 
angst en terughoudendheid bij kinderen m.b.t. onze 
koudbloedige vrienden ongemerkt doen verdwijnen. 
En dat gaat bovenverwachting goed als de laatste 
‘opdracht’ wordt gegeven (‘Mouwen omhoog en je 
mag nu vissen aanraken of optillen of knuffelen’.) We 
houden een oogje in het zeil maar dat is amper nodig 
want de jeugd gaat prima met de vis om en zo nodig 
corrigeren ze elkaar.

Fietsvierdaagse achterhoek
Wat heeft fietsen nou te maken met vissen? Weinig, 
maar een fietsvierdaagse met een traject waarbij de 
deelnemers langs een vispassage in de Schipbeek 
komen, biedt een mooie mogelijkheid om de deelne-
mers te informeren over vispassages en hun wer-
king. De Sandermanstuw is een voorbeeld van een 
kunstmatig gecreëerde vispassage met een natuurlij-
ke uitstraling die goed in de prachtige omgeving van 
de Schipbeek past. Met hulp van een aantal vrijwil-
ligers heeft onze federatie van 3 t/m 6 augustus op 
het fietstraject een informatiestand bemand en gratis 
“hotspot-kaarten” uitgedeeld.

groene dagen Ochtrup
Deze 2 daagse beurs stond in het teken van de jacht 
en visserij en vond plaats op 22 en 23 augustus in 

Ochtrup, net over de grens in Duitsland. Met 10 
personen heeft vliegvisclub the Kingfisher, naast hun 
eigen tak van sport, ook onze federatie weer verte-
genwoordigd. Gewapend met voldoende promo-
tiemateriaal en visarrangementen die we begin van 
het jaar in samenwerking met recreatieondernemers 
langs de Vecht en Gelderse IJssel hadden samen-
gesteld,  konden zij het vissen in Oost-Nederland 
prima promoten. 

scholenprojectdagen Hoge Hexel
Op 6 en 7 september jl. werden weer de jaarlijkse 
scholenprojectdagen in Hoge Hexel georganiseerd.
Hengelsport Federatie Oost-Nederland is hierbij al 
vele jaren vertegenwoordigd en zo ook deze keer.
Dit jaar hebben we het iets anders aangepakt dan 
voorgaande jaren. We hebben gebruik gemaakt van 
het beschikbare presentatiemateriaal wat gebruikt 
wordt tijdens vislessen op de basisschool. Omdat 
we tijdens de scholenprojectdagen steeds ongeveer 
10 minuten de tijd hadden om de kinderen wat te 
vertellen over vissen en hun leefomgeving, heb-
ben we slechts een beperkt deel van de beschikbare 
informatie gebruikt en daarmee een korte presentatie 
verzorgd. Een zeer geslaagd idee, bleek achteraf. 
Door de informatie beperkt te houden kon een goede 
interactie met de kinderen opgebouwd worden. We 
werden overstelpt met vragen en waren blij verrast 
dat de kinderen vaak zelf goede antwoorden wisten. 
Met name een aantal populaire vissoorten onder tal 
van jeugdige vissertjes werd snel herkend, zoals de 
snoek en de karper. Weer een duidelijk signaal waaruit 
geconcludeerd kan worden dat de jeugd zich meer en 
meer specialiseert. Aan de leraar of juffrouw werd een 
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informatietas meegegeven met daarbij het aanbod 
om een keer met een Vismeester een echte visles te 
komen verzorgen in de klas. Het enthousiasme van 
de kinderen was fantastisch, nadat ze eigenlijk al een 
klein beetje de sfeer van een visles geproefd hadden.
Onze Vismeesters hebben zelf erg genoten van deze 
manier van informatie verstrekken aan kinderen en 
leerkracht en hopen hier een positief vervolg aan te 
kunnen geven op de basisscholen. Ook de organisatie 
van dit leuke evenement was erg goed geregeld.

Ommer vechtdagen
De Stichting Ommer Vechtdagen is in 2005 op-
gericht en had in 2010 haar eerste lustrum. Deze 
stichting heeft als doel het promoten van Ommen in 
het algemeen en de Vecht in het bijzonder. Voor ons 
een mooie gelegenheid om het vissen in de Vecht 
te promoten. Tijdens de Ommer Vechtdagen van 10 
t/m 12 september was onze federatie met hulp van 
een aantal vrijwilligers vertegenwoordigd met een 
informatiestand. De stekkenkaart Overijsselse Vecht 
werd opnieuw onder de aandacht gebracht en de be-
zoekers werden geïnformeerd over de samenwerking 
met de recreatieondernemers in het Vechtdal.

sint Hubertustreffen Markelo
Een weekendje buiten leven… Dit klinkt behoorlijk 
aantrekkelijk maar geldt dat ook eind oktober? Ook 
voor dit evenement konden we weer een beroep 
doen op de enthousiaste mannen van vliegvisclub 
The Kingfisher. Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 
heeft deze club met een informatiestand onze fede-
ratie in Markelo vertegenwoordigd tijdens het jaar-
lijkse Sint Hubertustreffen. Het Sint Hubertustreffen 

is een evenement over jacht, visserij en buitenleven. 
Een vliegvisser, buitenlevend jagend op vis, mag 
daar dan ook niet ontbreken. 

Media

Al een aantal jaren liften we mee op Hét VISblad.
Tweemaal per jaar heeft onze federatie de mogelijk-
heid om kosteloos een regio-editie bestaande uit 8 
pagina’s te vullen met alles wat we zelf belangrijk 
vinden voor onze leden. Hier maken we dankbaar 
gebruik van, deze regio-editie van Hét VISblad komt 
immers bij al onze leden terecht. Een aantal vaste 
onderwerpen worden trouw aangeleverd door Harry 
Scheltema, wedstrijdvisser in hart en nieren, en bo-
venal vlijtig schrijver van vele prachtige visverhalen. 
Het artikel “Op de troon” en elke uitgave een verras-
send schrijven over een nieuw boeiend viswater met 
bijbehorende visstand en vangtechnieken komen 
steeds uit de pen van Harry. Verder worden vanuit 
kantoor bijdragen geleverd over de werkzaamheden 
die worden uitgevoerd om de belangen van de sport-
visser te behartigen. Regelmatig komt het ook voor 
dat we waterschappen de gelegenheid geven om 
een bijdrage te leveren of we maken samen met een 
andere federatie een gezamenlijk artikel wat in beide 
regio-edities gepubliceerd wordt. Naast deze publi-
caties maken we natuurlijk gebruik van onze website. 
Inmiddels draaien alle federaties al een paar jaar met 
een website die de uitstraling van de landelijke orga-
nisatie heeft. Het vullen van de website is eenvoudig 
en aanpassingen worden centraal doorgevoerd. 
Voortdurend worden de websites doorontwikkeld en 
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het is de bedoeling dat alle aangesloten verenigingen 
de mogelijkheid krijgen om in deze lijn mee te gaan 
en hun eigen website in dezelfde uitstraling krijgen 
als de federaties en Sportvisserij Nederland. Op deze 
manier is de Nederlandse sportvisser op een profes-
sionele manier via vele digitale wegen bereikbaar en 
te informeren.

wedstrijdcommissie

De selectiewedstrijden, die wij namens onze federa-
tie hebben georganiseerd, zijn zeer goed verlopen.
De wateren voor deze selectiewedstrijden zijn goed 
bereikbaar voor de deelnemers en dat is waar wij 
naar streven. Geen afstanden lopen en de auto’s 
eigenlijk gewoon achter je neer zetten, dat is wat wij 
erg belangrijk vinden. De selectiewedstrijden voor 
de jeugd kunnen beter voor wat betreft het aantal 
deelnemers, vinden wij. Maar als je dan ziet dat 
een vissertje nogal een grote brasem vangt en dan 
in zichzelf zit te juichen op de koffer en dan ook de 
wedstrijd wint, dan denk je “daar doen we het voor!”
De selectiewedstrijden voor de individuele vissers 
en de korpsen werden in de Hoogeveense Vaart ge-
houden. Een schitterend parcours met ook weer zeer 
goede parkeermogelijkheden. De selectiewedstrijd 
vrije hengel werd weer in de Urkervaart gehouden en 
het deelnemersveld wordt alleen maar groter. Daar 
zijn wij als commissie natuurlijk blij mee, maar dat 
betekent wel dat wij een aaneengesloten parcours 
niet meer kunnen realiseren. Wij zullen dan ook met 
de betrokkenen gaan praten over de extra plaatsen 
die gecreëerd moeten worden om het parcours te 
verlengen, zodat wij het volgende seizoen hopelijk 
dan zo’n 140 plaatsen hebben om deze selectiewed-
strijden in de Urkervaart te houden, temeer omdat 
wij nog meer deelnemers verwachten. Niet onbe-
langrijk is om te vermelden dat de selectiewedstrijd 
vrije hengel komt te vervallen en dat daarvoor in 
de plaats de selectiewedstrijd feeder vissen komt. 
De vaste stok is dan niet meer toegestaan. Ook de 
samenkomst en de uitreiking van de kaarten zal op 
een andere locatie worden gehouden. Na twee keer 
bij de visafslag te hebben gezeten, waarvoor wij 
de beheerder dankbaar zijn omdat wij deze locatie 
mochten gebruiken, moesten wij helaas op zoek 
naar een andere locatie, omdat we bij de visafslag 
wegens andere festiviteiten te weinig tijd konden 
krijgen om de prijsuitreiking netjes af te handelen. 
Een afvaardiging van de wedstrijdcommissie heeft 

de Nederlandse Kampioenschappen bezocht om de 
winnaars van de selectiewedstrijden die onze fede-
ratie vertegenwoordigen te steunen. Onze federatie 
geeft al onze jeugdige deelnemers aan het NK jaar-
lijks een financiële bijdrage. Voorheen werd dit via de 
vereniging geregeld, maar het afgelopen jaar hebben 
wij ervoor gekozen om dit rechtstreeks aan de deel-
nemers te overhandigen, wat erg gewaardeerd werd. 
Het deelnemersveld van de individuele Nederlandse 
Kampioenschappen was erg groot, helaas was het 
wedstrijdwater niet erg gunstig uitgekozen. Het wa-
ter is vrij smal en er was veel hinder van boten op dit 
water. Bij de korpswedstrijden en de wedstrijden met 
de vrije hengel was het wat beter geregeld. De wed-
strijdcommissie van Oost-Nederland heeft afscheid 
genomen van Jaap Nieuwenhuis. Jaap wordt namens 
de commissie hartelijk bedankt voor zijn inzet. Ook 
de commissieleden en wedstrijdcontroleurs worden 
hartelijk bedankt voor hun inzet in 2010. 
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waTer- eN
vIssTaNDBeHeer

algemeen
In vrijwel ons hele gebied is het water- en visstand-
beheer via Visstandbeheercommissies (VBC’s) 
geregeld. Voor wat betreft de niet-rijkswateren heb-
ben we voor alle 7 waterschapsgebieden een VBC  
of een soortgelijke structuur in het leven geroepen. 
Onze achtste VBC is die van de IJssel plus, dat het 
gebied van de IJssel, een deel van de Vecht, het 
Zwarte Water, het Zwarte Meer, het Ketelmeer en het 
Vossemeer omvat. In de VBC’s hebben vanuit onze 
federatie beroepskrachten en bestuursleden zitting. 
De Commissie Water- en Visstandbeheer (WAVI) 
van Oost-Nederland geeft via wensen en adviezen 
mede richting aan het beleid van de verschillende 
VBC’s. Deze WAVI-commissie is dit jaar 5 keer bijeen 
geweest en bestaat uit Rayon afgevaardigden en 
afgevaardigden van de Karper- en de Snoekstudie-
groep. Net als andere jaren waren de 2 visploegen 
onder leiding van Jan Pepping weer erg actief in de 
wintermaanden. Een groot aantal dagen is onder-
zoek gedaan met elektro-visserij en soms een zegen 
naar de visstand in voornamelijk KRW wateren van 
de waterschappen Groot Salland en Veluwe.  

vBC’s 
Gemiddeld kwamen de hierna genoemde VBC’s elk 5 
keer per jaar bijeen. De belangrijkste activiteiten van 
de VBC’s waren:
VBC IJssel plus

realisatie en ondertekening van visplannen• 
inventarisatie plannen IJsselsprong• 

VBC Reest en Wieden
opstellen van een samenwerkingsovereenkomst • 
waar ook de terreinbeherende organisaties zoals 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan 
deelnemen

VBC Velt en Vecht 
afronding Nota Visbeleid• 
veldbezoeken herinrichting oevers Vecht en • 
vismigratie voorzieningen 

VBC Zuiderzeeland
verder vorm geven Vissenatlas Flevoland• 
veldbezoek en aanpak knelpunt toegankelijkheid • 
Kadoelermeer  

VBC  Groot Salland
herinrichting diverse weteringen, vervallen en • 
creëren nieuwe visplekken
bestuurlijk overleg Waterschap en DB federatie• 
diverse visstandbemonsteringen KRW water-• 
lichamen door de visploeg o.l.v. J. Pepping

VBC Regge en Dinkel
inbreng wensen diverse projecten o.a. recon-• 
structie Lateraal Kanaal 
aanpassen huurovereenkomst• 

Platform Waterbeheer en Sportvisserij Rijn en IJssel
informatie en discussieavond hengelsportvereni-• 
gingen binnen het werkgebied Rijn en IJssel
opstellen nota visbeleid• 
opstellen convenant ten behoeve van omvor-• 
ming platform naar een VBC

VBC i.o. Veluwe 
inventarisatie project Voorsterbeek• 
diverse visstandbemonsteringen KRW water-• 
lichamen door de visploeg o.l.v. J. Pepping
informatie avond voor alle hengelsportverenigin-• 
gen als voorbereiding op een officiële VBC

Natura 2000
De federatie heeft zitting in de klankbordgroep 
Natura 2000 en is daarvoor diverse keren bijeen 
geweest op het Provinciehuis in Arnhem. In het 
project trekken de Federatie Midden Nederland en 
de Federatie Oost-Nederland samen op. Gezien 
de complexiteit van het hele proces en dreigende 
inperken van sportvisserijmogelijkheden hebben 
de federaties expertise via Sportvisserij Nederland 
ingehuurd. Voor onze federatie gaat het om de 
Gelderse IJssel vanaf de Gelderse Toren bij Dieren 
tot de uitstoom in het Keteldiep. Het eerder inge-
brachte ‘bestaand gebruik’ is mede door de later 
dit jaar van kracht geworden ‘Crisis- en Herstelwet’ 
volledig geaccepteerd. Hierdoor worden ons geen 
beperkingen opgelegd in het recreatief medegebruik; 
niet ruimte en ook niet in tijd. Voor wat betreft nieuw 
recreatief medegebruik staan nieuw in te richten of 
aan te leggen wedstrijdtrajecten nog ter discussie. 
Of hiervoor een toetsing noodzakelijk gaat worden, 
zal in 2011 duidelijk worden. Door de wijze van 
interpretatie door provinciale beleidsmakers ten 
aanzien van Europees beleid in Natura 2000-gebie-
den dreigde het draagvlak voor Natura 2000 geheel 
weg te zakken. Hierop heeft de landelijke directie van 
LNV een soort van crisisbijeenkomst met de belang-
rijkste ‘spelers’ georganiseerd. Doel hiervan was 
de betrokkenen de kans te geven uit te leggen wat 
in hun ogen heeft geleid tot het grote onbegrip ten 
aanzien van een aantal ‘onzinnige’ maatregelen. De 
sportvisserij heeft dankbaar gebruik gemaakt van de 
geboden mogelijkheid een presentatie te verzorgen. 
Centraal stond hierin het feit dat ondanks of, zo u 

water- en visstandbeheer
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wilt, dankzij de jarenlange aanwezigheid van sport-
vissers er op die plekken waar we vissen vaak sprake 
is van (grote) natuurwaarden. Onze conclusie is dat 
sportvisserijgebruik het behoud en de ontwikkeling 
van natuurwaarden niet in de weg staan.  

ruimte voor rivieren Deventer
Om de veiligheid te vergroten en het achterland 
beter te beschermen tegen overstromingen, worden 
de uiterwaarden bij Deventer vergraven. Zo wordt 
meer afvoercapaciteit voor water gecreëerd. Op de 
kaart ziet u een beeld van de huidige situatie en de 
situatie na uitvoering van het Inrichtingsplan Deven-
ter. Kort samengevat heeft het projectplan betrekking 
op het verlagen van delen van de uiterwaarden, het 
graven en aantakken van geulen op de IJssel en het 
vergroten van bestaande wateren in de uiterwaarden.  
Initiatiefnemer is Rijkswaterstaat. De waterschap-
pen Groot Salland en Veluwe voeren de ingrepen in 
opdracht van Rijkswaterstaat (Programmadirectie 
Ruimte voor de Rivier) uit. De ingrepen betreffen 
twee uiterwaardvergravingen in: Keizers-, Stobben- en 
Olsterwaarden en Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard. 
De directe aanleiding hiervoor vormden de perioden 
met hoogwater in 1993 en 1995. De regering heeft in 
2006 besloten dat op 39 plaatsen binnen Nederland 
meer ruimte gecreëerd moet worden om de veilig-
heid te vergroten en het rivierengebied te bescher-
men tegen overstromingen. Dit is vastgelegd in de 
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. 
Het belangrijkste doel van beide uiterwaardvergra-
vingen is om het achterland beter te beschermen 
tegen overstromingen vanuit de IJssel. De gevolgen 
voor het recreatief medegebruik zijn aanzienlijk. 
Zo zullen grote delen van de IJsseloever niet meer 
per auto bereikbaar zijn door een besluit van de 
beheerder/eigenaar de Stichting het IJssellandschap 
om auto’s te weren in het gebied. De jachthaven zal 
meer naar het noorden worden verplaatst waarbij er, 
zoals het nu lijkt, voor dit belangrijke wedstrijdwater 
circa 70 parkeerplaatsen voor de sportvisserij in de 
uitwaarden worden gerealiseerd. 
De graafwerkzaamheden voor deze en vele andere 
(kleinere) aanpassingen zullen vermoedelijk eind 
2011 starten. In die periode zal de sportvisserij daar 
behoorlijk wat hinder van ondervinden.

samenstelling wavI Commissie
L. Fokke  J.C. Lammers E. Prent  
E. Piek  A. Lokhorst M. van Leeuwen
J. van de Put J. Pepping

Projectkaart Ruimte voor Rivieren bij Deventer

samenstelling ploegen visserijkundig onderzoek
Jan Pepping

Veluwe
A.  Hissink   J. Sandijck
J. Pepping  J. van Waardenburg
T. Hulshof  R. Neuteboom Spijker 
H. van Til  B. Bakker
C. Mul   A. van Triest

Groot Salland
B. Bourgonje  P. Calckhoven
A. Slangewal  T. de Waard
K. Fischer  J. Pepping
T. Sennef  B. Flierman

waTer- eN
vIssTaNDBeHeer

Jaarverslag Hengelsport Federatie Oost-Nederland 2010 25



Barbeel laat zich niet 
zien aan de IJssel
door Henk Waninge

ZUTPHEN - Of het is dramatisch gesteld met de bar-
beelstand, of de karperachtige vis had geen zin om 
te bijten. Hoe het ook zij, bij een gisteren gehouden 
viswedstrijd aan de IJssel liet de barbeel zich niet of 
nauwelijks zien. In totaal werden er drie exemplaren 
op het droge gehaald. Toch waren er 74 sportvissers, 
die in koppels opereerden, op de wedstrijd afgeko-
men. Die vond in Deventer en in Zutphen (Hovense 
kant) plaats. Maar ze visten bijna allemaal achter het 
net. Drie koppels wisten een exemplaar te verschal-
ken. Jan Wildemans en Jeroen Kastelein haalden de 
grootste, 73 centimeter, uit het water, dus zijn zij, 
voor zover je daarvan kan spreken, winnaar gewor-
den. Het doel van de wedstrijd, georganiseerd door 
Sportvisserij Nederland, is om een beter beeld van de 
barbeelstand te krijgen. Of dat met deze wedstrijd ge-
lukt is, is twijfelachtig. “Waar het aan ligt? Geen idee, 
misschien wel het mooie weer. Normaal worden in 
IJssel en Waal, vooral bij de kribben, veel barbelen 
gevangen. Vorig jaar haalden sommige koppels 12 
stuks in een uurtje tijd naar boven”, aldus Pieter Bee-
len vanSportvisserij Nederland. 

Wethouder wil praten over vissen
door Sander Wageman

ZWOLLE - Wethouder Erik Dannenberg (water en 
dierenwelzijn) wil in gesprek met visserijvereniging 
De Hengelsport. Die club is boos over de massale vis-
sterfte in de vijver van Park De Wezenlanden. Vol-
gens De Hengelsport lieten dit weekend honderden 
vissen het leven, omdat de gemeente er op een ver-
keerde manier onderhoud zou hebben gepleegd.
De gemeente Zwolle vermoedt echter dat een combi-
natie van factoren ten grondslag ligt aan de vissterfte 
in de parkvijver. Zo zou de vis verzwakt zijn door 
een visvirus dat eerder in de vijver werd aangetroffen 
en door de strenge winter. Ook de lage waterpeil in 
combinatie met een hete zomer zou voor een extra 
zuurstofgebrek in het water hebben gezorgd. Juist 
vanwege de conditie van het water, is dit voorjaar be-
sloten tot het baggeren over te gaan.
Wethouder Dannenberg wil graag met De Hengel-
sport in gesprek raken: “Om eventuele andere ach-
tergronden duidelijk in beeld te krijgen. In die eva-
luatie zullen we ons ook nadrukkelijk open stellen 
voor alternatieve manieren om de waterkwaliteit voor 
vissen op niveau te houden”. 

Helpt Elkander laat jeugd 
gratis vissen
HATTEM - Hengelsportvereniging Helpt Elkander 
uit Hattem verzorgt een gratis viscursus voor de 
Hattemer jeugd. Kinderen vanaf 9 jaar leren diverse 
technieken, zoals het maken van snoertjes - optuigen 
van een hengel en het maken van visvoer. Daarnaast 
is er ook veel aandacht voor zaken als milieu en na-
tuur, omgang met gevangen vissen en vissersgedrag. 
Het lesmateriaal van Sportvisserij Nederland is hier-
bij de leidraad. De cursus bestaat uit vijf middagen, 
zowel theorie als praktijk. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden kan besloten worden om het vissen 
in praktijk te brengen, vermoedelijk in de jachthaven 
of de vijver in Hattem-Noord. Verzamelpunt is tel-
kens het nieuwe clubgebouw van Helpt Elkander aan 
de Kraaijenbergstraat. De lessen zijn op de woensda-
gen 14 en 28 april en 12, 19 en 26 mei van 14.00 tot 
16.00 uur. De laatste dag is examendag. De deelne-
mers moeten alle lessen volgen om het basisdiploma 
sportvissen en een gratis lidmaatschap van Helpt 
Elkander te kunnen ontvangen. Daarom wordt een 
borgsom van 10 euro gevraagd. Deelnemers kunnen 
zich aanmelden bij het Toeristisch Info Punt aan de 
Kerkhofstraat te Hattem. 

Vissers boos om vangst
door Gerald Meijer

GIETHOORN - Waterschap Reest en Wieden gaat 
wel ‘heel erg rigoureus te werk’ op de Schutsloter-
wiede bij Belt-Schutsloot bij het afvissen van brasem 
en karper. Dat stelt Meppeler Henk Slagter, secreta-
ris van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland.
De landelijke afdeling mort sinds gisteren tegen wa-
terschappen in heel het land die met name brasems 
en in mindere mater karpers wegvangen om het wa-
ter helder te krijgen. De dieren woelen namelijk de 
bodem om op zoek naar voedsel, waardoor het water 
troebel wordt. Daardoor krijgen planten minder kans 
en gaat biodiversiteit verloren. “Natuurlijk vinden wij 
soortenrijkdom ook prachtig”, zegt Slagter. Maar 
waterschappen schieten door in hun jacht op helder 
water. “De brasem is geen exoot, hij hoort gewoon in 
Nederlands water thuis.”
Sinds 2007 laat Reest en Wieden bij wijze van proef 
duizenden kilo’s brasem en karper wegvangen uit de 
Schutsloterwiede. De proef loopt nog drie jaar, maar 
nu al ziet Slagter de visstand al te zeer afnemen. De 
conclusie is in elk geval helder: “Dit gaat te rigoureus. 
Waterschap Groot Salland vangt geen brasem af. Die 
heeft geen wateren waar dat nodig is.”

Brummenaar ‘hengelt 
zich’ naar brons
BRUMMEN - Niels Gronouwe uit Brummen heeft 
afgelopen weekeinde een bronzen plak veroverd tij-
dens de nationale Topcompetitie Sportvissen 2010 in 
de categorie Junioren onder 22 jaar. Tijdens de wed-
strijden van de Topcompetitie mag alleen worden ge-
vist met vaste hengels tot maximaar 13 meter lengte 
en werphengels die zijn voorzien van een dobber. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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14
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16
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H.S.V. “Vislust”  Hr.  G. Aalderink Postbus 221         7600 AE Almelo

H.S.V. De Karper Mw. M. Staudt-Schuurman Saturnusstraat 60 7622 VJ Borne

H.S.V. ‘t Voorntje Hr. R. Poelman Hooi-Esch 20 7491 KT Delden

H.S.V. “Het Dinkelland” Hr. J.H. Schiphorst Spittendijk 6 7591 CL Denekamp

H.S.V. “’t Vangertje” Hr. R. Oude Wolbers Spittendijk 41 7591 CK Denekamp                      

H.S.V. “’t Simmetje” Hr. H. Stokkentreeff Haaksbergerstraat 32 7478 AW Diepenheim

H.S.V. VIOS Hr. H. Voerman Eeftinksweg 17 7541 WE Enschede

H.S.V.  t Zumpke”  Hr. B.J.M. Asbroek Reggestraat 20 7468 EL   Enter

Goorse Hengelsportvereniging Hr. J. v.d. Weide PC Hooftstraat 64 7471 XN Goor

H.S.V. “Haaksbergen” Hr. J.B.M. Pieper Buurserstraat 55 7481 EG Haaksbergen                   

Ons Genoegen Hr. R.J. Kreijkes Otto Klempererstraat 46 7558 EJ Hengelo

H.S.V. “De Rietvoorn” Hr. F.J.W.M. Mensink Keizersweg 10 7451 CS Holten                        

H.S.V. De Gouden Karper Hr. B. v.d. Bos Holterweg 116 7245 SM   Laren

H.S.V. “V.V.L.O.” Hr. J. Nijmeijer Hofkamp 239 7582 GT Losser                        

H.S.V. “Ons Genoegen” Hr. H. ter Avest Th. de Vriesstraat 3 7441 HT Nijverdal                     

O.H.V. Oldenzaal Hr. C.K.E. ter Brake Henegouwenlaan 1 7577 MD Oldenzaal

H.S.V. “Ons Vermaak” Hr. M.C. Golstein Molendijk-Zuid 21 7461 JD Rijssen                       
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H.S.V. “Ons Genoegen” Hr. B.G. Nijenhuis Beukenlaan 17 7642 EN Wierden                       

H.S.V. de Sportvisser Hr. H.J. Wijngaards Kolkweg 11 7396 AH  Terwolde

Tot Ons Genoegen Hr. J. Riemsdijk Bouwmeestershoeve 42 7326 RM Apeldoorn

H.S.V. “Bathmen” Hr. H. Smale   W. de Zwijgerlaan 10 7437 XM Bathmen                       

H.S.V. “De Karper” Brummen Hr. A.J.J. Jurriëns Sleutelbloem 6 6971 MD Brummen

Deventer H.S.V. Hr. M. Rijnberg Van Haexbergenstraat 1 7416 AT Deventer

hsv De Stokvissen Hr. C.H. Meijer Bellendonkplein 66 7411 ZM Deventer

D.H.V. Diepenveen Hr. J. Linde J. Hooglandstraat 69 8121 BW Olst

H.S.V. Eerbeek Hr. G.J. Peters Boerhaavelaan 44 6961 ZV Eerbeek

H.S.V. “Ons Genoegen” Hr. G. Bosvelt  Veldhofstraat 25  7213 AJ Gorssel                       

H.S.V. ’t Meuntje Hr. R. Spijkerman Teugel 11 8061 MR Hasselt

H.S.V. “Helpt Elkander” Hr. H. Haandrikman Kraaienbergstraat 2a 8051 XN Hattem                        

HSV De Snoekbaars Hr. J. Bijsterbosch De Haere 3 8181 ZK Heerde

HSV Ons Vermaak Hr. E. Jager Dorpsweg 96 8274 AH Wilsum

H.S.V. “De Vriendschap” Hr. G. Evers  Hoofdweg 33  7371 AD Loenen                        

H.S.V. Oldebroek en Omstreken Hr. E. de Groot Schaepmanhof 23 8091 XY Wezep

H.S.V. “Olst” Hr. J. Klompstra Jan Schamhartstraat 87 8121 PA Olst
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H.S.V. “Het Plaatselijk Belang” Hr. J. Grandia   Rozendaalseweg 10           7396 BB Terwolde                        

H.S.V. Ontspanning Hr. H. Steenbergen Hommelbrinkstede 86 8171 JB Vaassen

H.S.V. “Voorst” Hr. J.G. Heijink          Kervelstraat 5  7383 XN Voorst

H.S.V. “De Sportvisser” Hr. J. Klooster Wapenvelderkerkweg 7 8191 KK Wapenveld

H.S.V. “O.K.O.” Hr. F. Evink             Gerstakker 3        8091 NB Wezep                         

H.S.V. “Wijhe” Hr. G.R. Dijkslag Weidesalie 4 8131 GG  Wijhe

H.S.V. “Ons Genoegen” Hr. G. Roelofs Geert Grooteweg 12             8015 PN Zwolle                        

H.S.V. “Ons Belang” Zutphen Hr. J.C. Lammers Rudolf Steinerlaan 59 7207 PV Zutphen

H.S.V. “Het Baarsje” Blokzijl Hr. K. Otten Willem Lodewijkstraat 1 8356 EH Blokzijl

H.S.V. De Voorn Hr. J. Nes Parkweg 10 7957 AE De Wijk

HSV Dwingeloo Hr. W. Meijberg Brinklaan 6 9431 AK Westerbork

HSV Het Poldervoorntje Hr. H.S. Weening Veluwelaan 61 8302 KR Emmeloord

hsv ’t Stekkie Hr. Y.W. v.d. Heide Schotbalk 25 8322 BG Urk

HSV Heno Hr. Z. Huisman Koningskamp 13 7971 AH Havelte

hsv Het Vette Baarsje Hr. J. Bouwknegt De Schoener 7 7908 DG Hoogeveen

hsv ’t Snoekje Hr. H. Timmerman Warande 40 8316 CR Marknesse

Meppeler Hengelaarsvereniging Hr. H.G. Barink Pr. Hendrikkade 51 7941 MB Meppel
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

H.S.V. ’t Baarsje Hr. L. Barneveld Ellenkamp 3 8375 HD Oldemarkt

H.S.V. De Ruisvoorn Hr. E. Weide Hesselterweg 16 7961 NH Ruinerwold

Staphorster H.S.V. Hr. R. Strijker Meestersweg  3 7951 BR  Staphorst

H.S.V. Steenwijk Hr. P.A.M. de Ram Het Eemter 19 8332 JJ Steenwijk

H.S.V. De Blijde Baars Hr. C.A. ten Napel Wijk 3-58 8321 EZ Urk

HSV De Karper Hr. J. Renes Visscherstraat 41 8325 BS Vollenhove

H.S.V. Visgenoegen Hr. T.B. Krikken Hoofdstraat 105 7921 AG Zuidwolde 

H.V. Zwartsluis Hr. J. de Boer de Moeras orchidee 25 8064 HN Zwartsluis

H.S.V. De Delle Hr. J. Have Schoolweg 24 8382 EL   Nijensleek

H.S.V. Het Zwartewater Hr. T. Aarten Klaas Benninkstraat 44 8281 ZZ Genemuiden

HSV Ons Genoegen Hr. A. Sportel Zwolseweg 54 7707 AJ Balkbrug

H.S.V. “Bergentheim e.o.” Hr. G. Wind Ormelstraat 17 7691 DJ Bergentheim

H.S.V. “Tot Ons Plezier” Coevorden Hr. J. Wachtmeester Drostenstraat 23    7742 BC Coevorden                     

HSV De Brasem Hr. G. Lubbers Postbus 21 7721 AA Dalfsen

HSV De Brasem Hr. J.W.E. Bernard de Aak 100 7701 LC Dedemsvaart

H.S.V. “De Dobber”  Hardenberg Hr. B.J. Spijkers   Bruchterbeekweg 18   7696 BA Brucht    

H.S.V. “Lemelerveld” Hr. G.J. Manenschijn      Waterinkweg 4         8151 AK Lemelerveld                   



Jaarverslag Hengelsport Federatie Oost-Nederland 2010 31

69

70

71

72

73

74

75

H.S.V. “De Voorn” Hr. D. Schat                Pr. Beatrixstraat 14   7711 KG Nieuwleusen                   

H.S.V. De Rietvoorn Hr. M. Klein Postbus 208 7730 AE Ommen

H.S.V. “Raalte” Hr. H.J. Benter  Wulp 36    8103 BR Raalte                        

H.S.V. Ons Genoegen Hr. H. Vliermaat Kerkstraat 19a 7671 EZ Daarleveen

H.S.V. “’t Meuntje” W’haar Hr. D. Achterkamp  Schoolstraat 26 7694 AX Kloosterhaar

Visserijvereniging De Hengelsport Hr. J.A. Korteweg Postbus 14 8000 AA Zwolle

K.S.N. Regio Zwolle Hr. A. Lokhorst De Bunder 3 8252 JJ Dronten
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