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HAVENVISDAG BLOKZIJL

LOODVRIJE VISGEWICHTEN – HOW TO

ZONOVERGOTEN, WEINIG VIS

De Bijkersplas en het Brouwersgat zijn twee jaar geleden aangewezen als pilotgebied Sportvisserij Loodvrij. Daar troffen we Gerrit en
Bart Hannink uit Enschede, die hier met zelfgemaakte én visvriendelijke loodvervangers vissen. Op ons verzoek dook Gerrit in zijn
tackle box om zijn ontwerp met jullie te delen.

Op 26 februari organiseerde Sportvisserij Oost-Nederland samen met HSV het
Baarsje uit Blokzijl een havenvisdag voor de jeugd van 8 tot 20 jaar. Na een grijze en
vooral natte februarimaand, stond de zon uitgerekend deze dag hoog aan de hemel
– een mooi cadeautje!

H

et programma bestond uit twee
wedstrijdjes. Om 10.00 uur gingen drie ervaren wedstrijdvissers van start. Een half uurtje later klonk
voor de 21 beginnende vissers het startsein, zij visten in koppels en een drietal.
Alle kinderen visten tot 12.00 uur in de
binnenhaven, waarna de vangsten werden gewogen. Aan de tomeloze inzet van
de jeugd én de vrijwilligers lag het absoluut niet, maar helaas werd nauwelijks
vis gevangen.

PRIJZEN EN PATAT
Bij de ervaren wedstrijdvissers werd

G

errit’s zoon Bart is een verwoed
sportvisser. Zo vist hij al jaren fanatiek op karper, maar weet ie
ook mooie zeelten en brasems te vangen. Ook bekijkt hij alle vlogs en visvideo’s die hij op YouTube kan vinden
– vooral de video’s van Enzo en Daniël
behoren tot zijn favorieten. Voorheen
was Bart samen met zijn opa regelmatig aan de waterkant te vinden. Nadat
opa enkele jaren geleden overleed, nam
vader Gerrit het stokje over. Omdat Bart
het syndroom van Down heeft, verzorgt
Gerrit het vervoer naar het viswater –
vooral buiten de eigen woonomgeving.
Ook helpt hij Bart met de materialen en
vist hij zelf ook lekker mee.

Josanne Goorman eerste. Carst en Jens
Klinkert en Stijn Heijman pakten de eerste plek bij de beginners en de tweede
plek ging naar Luuk Hendriks en Rhys
Taylor. Om de overige prijzen moest worden geloot om deze te kunnen uitreiken.
Niemand ging met lege handen naar
huis, want elke deelnemer kreeg nog een
goodiebag met o.a. een kortingsbon van
hengelsportzaak Raven en mocht nog
iets uitzoeken van de tafel met hengelsportmaterialen. Ook stond na de wedstrijd bij Multifunctioneel Centrum de
Ploats voor iedereen een lekker bordje
patat met een snack en drinken klaar.

SUPERHANDIG
Gerrit heeft een werkzaam verleden in
de modelbouw en is superhandig! Hij
bruist van de ideeën en toen hij door
het loodvrije pilotgebied Bijkersplas –
Brouwersgat in aanraking kwam met
loodvrije gewichten, duurde het niet
lang voordat Gerrit zijn eerste loodvrije
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kunstwerkjes zelf had gefabriceerd. Gerrit: “We vissen graag met een visvriendelijk systeem waarbij de vis het gewicht
lost bij een aanbeet. Zo blijft een vis
nooit rondzwemmen met een gewicht
wanneer de lijn onverhoopt breekt. Speciaal voor deze visserij heb ik een loodvrij inline systeem bedacht. Door het
gebruik van RVS is het gewicht ook nog
eens geschikt om met een magneet
weer op te vissen. Goed voor de natuur
én je portemonnee dus.”

HET RECEPT
De gewichten worden gemaakt in een
siliconen mal, die Gerrit uiteraard ook
eerst zelf heeft gemaakt van gietrubber.
De mal wordt eerst goed ingesmeerd
met vaseline. Afhankelijk van het type
gewicht komt er een klein hol buisje of
een stangetje met een wartel in te liggen. De mal wordt vervolgens gevuld
met een mengsel van RVS kogeltjes van
1 mm, epoxy met verharder en een paar
druppels autolak. Juist het gebruik van
de kleine maat kogeltjes zorgt voor een

grote dichtheid en hoog soortelijk gewicht. De gewichten die Gerrit maakt,
variëren van 30 tot 100 gram en van 100
tot 180 gram, afhankelijk van de hoeveelheid RVS kogeltjes die wordt toegevoegd.
Deze eigenbouw loodvervangers kosten
± € 2,30 per stuk.

ZELF AAN DE SLAG
Wil jij ook zelf aan de slag om je eigen
loodvrije gewichten te maken? Kijk
dan voor de volledige werkinstructie
op www.loodvrijkarpervissen.nl. Kom
je er niet uit? Stuur Gerrit dan een
mailtje via loodvrijkarpervissen@
gmail.com. Hij helpt je graag verder.

In samenwerking met onze karper
commissie en De KSN regio Zwolle zijn
in december 2021 karpers uitgezet in
meerdere open wateren in het gebied
van waterschap Drents Overijsselse Delta.
Dit als onderdeel van het meerjarig
karperuitzetplan 2021-2036 dat voor
aantrekkelijke karperbestanden op
grote, open wateren moet zorgen.

D

e KSN regio Zwolle is jaren geleden al begonnen met een eigen karperkweekproject. In
Engeland werd contact gelegd met gerenommeerde kwekers om zo gezonde
en unieke vissen te kunnen selecteren.
Deze vissen zijn vervolgens naar Duitsland getransporteerd en als genetische
basis gebruikt voor een kweekproject
dat daar is opgestart. De zogenaamde
‘Zwolse Scaley’s’ kennen een hoge bouw
en hebben prachtige schubbenpatro-
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nen. Voor KSN was het een bijzonder
moment om drie jaar later de eerste vissen van deze bijzondere lichting uit te
kunnen zetten.

WAAR TE VANGEN?
Uiteraard voldoet de uitzetting aan de
richtlijnen uitzet karper zoals deze door
de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland zijn
opgesteld. Behalve dat het karperuitzetplan rekening houdt met de water-

kwaliteitseisen van het waterschap,
komt dit ook tegemoet aan de wens van
duizenden karpervissers in onze regio.
Vraag je je af waar je deze ‘Zwolse Scaley’s kunt vangen? Probeer dan je geluk eens op een van de volgende wateren: Wold Aa, Overijssels kanaal Zwolle,
Overijssels kanaal Deventer, Meppelerdiep, Drentse Hoofdvaart, Hoogeveense
Vaart en Dedemsvaart.
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