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Nieuws uit de regio Oost-Nederland

portvisserij Oost-
Nederland en de 
De Algemene 

Bond van Binnenvissers in 
Noordwest-Overijssel komen 
prima overeen. Ze beseffen 
dat er meer zaken zijn die 
hen verbinden dan die hen 
scheiden. Sinds jaar en dag 
berust het volledige visrecht 

at federatievoorzitter 
Jan Eggens regelma-
tig vist, is onder de 

vissende jeugd in de hele buurt 
bekend. Zij weten hem dan 
ook regelmatig te vinden voor 
tips en informatie. Tijdens de 
zomervakantie viste Jan bijna 
dagelijks aan de “Alteveervij-
ver” in Ommen. Daar trof hij 
Rens Gooseling (10), die het 
ene voorntje na het andere 
ving. Rens wist niet alleen vis 
te vangen, hij wist ze ook met 
zorg te behandelen en voor-
zichtig terug te zetten. Niet zo 
gek, als je bedenkt dat hij al 
vanaf zijn vierde vist en eigen-
lijk altijd aan de waterkant is te 
vinden.
De moeder van Rens is zijn 
grootste fan. Zij was er getuige 
van toen Rens op 16 juli een 
megavangst deed: een vangst 
waar iedere doorgewinterde 
sportvisser jaloers op zou zijn. 
Rens wist zijn eerste brasems 
te vangen. Hij pakte er zelfs 

RENS GOOSELING: BAAS BOVEN BAAS
D Rens Gooseling is met recht 

Baas Boven Baas.

OVEREENKOMST MET BINNENVISSERS 
IN DE KOP VAN OVERIJSSEL

op de wateren in de boezem 
in de kop van Overijssel bij 
de Bond van Binnenvissers. 
Sportvisserij Oost-Nederland 
mag bij machtiging van deze 
bond, vergunningen uitgeven 
aan houders van de VISpas. 
Deze constructie is vastge-
legd in het Visplan van de 
VBC Reest en Wieden. De 

oor het gebied De 
Weerribben is met 
Staatsbosbeheer een 

nieuwe overeenkomst afge-
sloten. Het aantal te bevissen 
wateren is uitgebreid. Het 
viswater in de Weerribben zal 
in de toekomst met bordjes 

OVEREENKOMST VISSEN IN DE WEERRIBBEN

S driejarige machtiging omvat 
alle wateren waarop de Bond 
visrechten heeft, met uitzon-
dering van enkele rustgebie-
den die worden beheerd door 
Natuurmonumenten. 
Een aantal wateren dat in het 
verleden alleen bevisbaar was 
voor leden aangesloten bij de 
Sportvisserij Oost-Nederland, 

D worden gemarkeerd. Ook is er 
een folder in de maak met een 
kaartje, waarop de viswate-
ren zijn aangegeven en met 
interessante informatie over 
dit unieke gebied. De kaart-
jes zijn straks onder andere 
verkrijgbaar bij het ontmoe-

tingscentrum te Ossenzijl en 
de camping “De Kluft”. In 
de Weerribben mag en kan 
slechts in beperkte mate vanaf 
de kant worden gevist. Dat is 
het geval langs de Hoogeweg, 
de visvijvers langs de Hooge-
weg (prima voor vliegvissers) 

en langs de Heuvengracht. Het 
vissen op snoek is niet toege-
staan. Abusievelijk gevangen 
snoek moet dan ook direct 
worden teruggezet in hetzelfde 
water. Naar verwachting zijn 
de nieuw verkregen viswateren 
vanaf seizoen 2014 open.

is nu bevisbaar voor alle 
houders van de VISpas. Dat is 
een belangrijke vooruitgang, 
zeker voor de mensen van 
elders die hier een hengel-
tje willen uitgooien. Deze 
nieuwe situatie schept duide-
lijkheid voor zowel vissers als 
voor handhavers.

vijf, allemaal boven de vijftig 
centimeter en zelfs een reu-

zenexemplaar van 75 centime-
ter. Daarmee heeft hij bij de 

hengelaars aan de vijver nu de 
titel Baas Boven Baas gekregen.

et tellen van sport-
vissers vanuit een 
vliegtuigje is een effi-

ciënte en effectieve werkwijze. 
Vanuit de lucht kun je snel 
een nauwkeurige momentop-
name maken van het aantal 
actieve sportvissers. Zo’n 
momentopname is betrouw-
baarder dan een telling vanaf 
de oever, die veel tijd in beslag 
neemt. Vanuit het vliegtuig 
is er goed zicht op het hele 
gebied en daardoor ook op de 
moeilijk bereikbare stekken. 

VLIEGTUIGTELLINGEN OVERIJSSELSE 
VECHT EN TWENTEKANALEN

In navolging op de tellingen van sportvissers langs de Gelderse/Overijsselse IJssel 
zijn de afgelopen zomer ook vliegtuigtellingen georganiseerd boven de Overijsselse 
Vecht en de Twentekanalen. De tellingen bieden inzicht waarmee de federatie de 
belangen van sportvissers beter kan behartigen. De uitkomsten van de tellingen 
kunnen bovendien worden gebruikt door visstandbeheercommissies (VBC’s) bij het 
opstellen van visplannen.

H Hierdoor missen de tellers 
minder vissers. 
Tellers in opdracht van 
Sportvisserij Oost-Nederland, 
Sportvisserij Nederland en de 
Beheerseenheid Twentekana-
len, hebben van juni tot en 
met begin september negen 
maal het luchtruim gekozen 
vanaf Lelystad Airport. Voor de 
telling werd een druk moment 
gekozen, in het weekend, 
tussen 10:00 en 12:00 uur. In 
ongeveer twee uur tijd bestre-
ken de tellers vanaf honderd 

meter hoogte de Vecht en de 
Twentekanalen.

BERICHTEN UIT HET 
LUCHTRUIM
Dick Wentink, Peter Dragt, 
Henk Leppink en Ben Groot 
Obbink, allen bestuursleden 
van de Beheerseenheid Twen-
te, zijn meegeweest tijdens 
deze vluchten om de tellingen 
uit te voeren. Hun verslag: 
“Tijdens de tellingen vlogen 
we op ongeveer 100 meter 
hoogte met een snelheid van 

200 kilometer per uur. Vooral 
boven het Twentekanaal vergde 
het enige concentratie om alle 
hengelaars te ontdekken. Op 
de Vecht is dat wat gemakkelij-
ker door de vele bochten en het 
open karakter van het land-
schap. Vanaf Lelystad vlogen 
we eerst naar het Twentekanaal 
bij Eefde, alwaar we begonnen 
met tellen. Vervolgens vlogen 
we verder naar Enschede en 
daarna terug naar de zijtak 
van het Twentekanaal richting 
Almelo. Tot slot vlogen we ver-
der naar Coevorden, waar we 
bij de Duitse grens de Vecht 
opzochten. die we volgden 
richting Zwolle. Daar eindigde 
de telling. Op de weg terug 
konden we op ons gemak 
genieten van het fraaie land-
schap onder ons. De resultaten 
van onze inspanningen zullen 
door Sportvisserij Nederland 
worden uitgewerkt en leveren 
hopelijk veel waardevolle infor-
matie op.”
De tellers hadden in het 
algemeen goed zicht. Helaas 
heb je het weer echter nooit 
in de hand. Het vliegtuig 
moest een aantal keren van de 
geplande route afwijken door 
laaghangende bewolking. Een 
enkele keer werd de vlucht 
zelfs geannuleerd. Sportvisserij 
Oost-Nederland en Sportvis-
serij Nederland bedanken de 
bestuursleden van de Be-
heerseenheid Twentekanalen 
hartelijk voor hun inzet voor 
dit belangrijke onderzoek.

Splitsing IJssel-Twentekanaal bij Eefde.

De Vecht bij Ommen. Het begin van de Vecht bij de Nederlands-Duitse grens.


