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egelmatig komen 
mensen naar het 
kantoor van Sport-

visserij Oost-Nederland voor 
informatie, maar ook om 
artikelen uit de webwinkel, 
een VISpas of een weekver-
gunning aan te schaffen.
Om aan deze vraag tegemoet 

H

Nieuws uit de regio Oost-Nederland

STAGIAIRS vAn De GRoene Welle 
BRenGen vISSTeKKen In KAART
Sportvisserij Oost-Nederland heeft goede ervaringen 
met stagiairs van de ‘groene’ opleidingsorganisatie 
De Groene Welle in Zwolle. Dit jaar en volgend jaar, 
werken twee stagiairs aan het in kaart brengen van 
interessante visstekken in de regio.

issen, vissen, vissen 
en nog eens vissen. 
Op de beurs Faszina-

tion Angeln in Lingen (Duits-
land) kan iedere sportvisser op 
22 en 23 februari 2014 zijn hart 

oor de 16e keer 
organiseerde de 
Koninklijke Ne-

derlandse Jagersvereniging 
Midden-Nederland dit jaar haar 
scholenprojectdagen. Op 2 en 3 
september was de schooljeugd 
welkom op recreatiepark “De 
Tolplas” te Hoge Hexel.
506 kinderen bezochten de 
dagen. Zij werden gehaald en 
gebracht met een bus. Verschil-
lende instellingen en vereni-
gingen hadden een stand, zoals 
een imkersvereniging, een 
jachthondenoplei-
ding, een valke-
niersvereniging, 
Vereniging Het 
Reewild, K.N.J.V., 
Stichting Jachtop-
leiding Nederland 
en Jachthoornblaas-
groep ‘kiek doar is’.
Uiteraard konden 
onze vismeesters 
Eef van de Gronde 
en Henk Zwe-

et werken met 
stagiairs van De 
Groene Welle is 

geen onbekend terrein voor 
Sportvisserij Oost-Nederland. 
De federatie heeft veel plezier 
gehad en heeft nog steeds veel 
plezier van het werk dat Mark 
Kouwenhoven verricht. Deze 
stagiair heeft zich ingezet voor 
drie projecten. Twee daarvan 
waren het in kaart brengen van 
niet verpachte viswateren in 
rayon 1 van de regio Oost-Ne-
derland en het inventariseren 

van aantrekkelijke visstekken 
langs de Dinkel. De gegevens 
die Mark heeft verzameld, 
kunnen wellicht leiden tot een 
uitbreiding van het beschik-
bare viswater in Twente.
Mark heeft zich ook ingezet 
voor de verbetering van de si-
tuatie van de Molenkolk te Die-
penveen. De visstand in deze 
kolk is beneden alle peil. Met 
snoei- en kapwerkzaamheden 
heeft de gemeente er alvast 
voor gezorgd dat deze poten-
tiële visstek goed bereikbaar 

is geworden. Het waterschap 
Groot Salland gaat gedurende 
de komende periode een aantal 
malen onderzoek doen naar de 
waterkwaliteit. Hopelijk leidt 
dit tot positieve conclusies en 
maatregelen om de visstand te 
verbeteren.

WATERBODEMKAARTEN
Gedurende de periode augus-
tus 2013 tot juli 2014 is de 
federatie in zee gegaan met 
een tweede stagiair van De 
Groene Welle: Marc Jansen. 
Marc en Mark gaan aan de 
slag met eigen en gezamen-
lijke projecten. Zo gaan zij 
waterbodemkaarten maken en 
gaan ze verder aan de slag met 
het inventariseren van interes-

sante visplekken. De uitslag 
van deze projecten wordt ge-
publiceerd op de website van 
Sportvisserij Oost-Nederland. 
Ook buiten de stagiairs om 
werkt de federatie graag 
samen met De Groene 
Welle. Zo gaan studenten 
een inventarisatie maken van 
de toestand van de visstek-
ken langs de Vecht op het 
traject Ommen (uitmonding 
Regge) tot Zwolle. Op deze 
stekken zullen waar nodig 
onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd. Aan de 
hand van de inventarisatie 
zullen er eventueel ook plan-
nen worden geschreven om 
de situatie voor de sportvisse-
rij te verbeteren.

SCHoonMAAKACTIe DooR 
STUDenTen SPoRTvISACADeMIe
e erstejaars studenten 

van Sportvisacade-
mie Zwolle hebben 

afgelopen zomer een schoon-
maakactie gehouden aan de 
oevers van de Berkumerkolk 
en de Overijsselse Vecht. 
De schoonmaakactie vond 
plaats in samenwerking met 
Hengelsportvereniging ‘De 
Hengelsport’ uit Zwolle en 
Sportvisserij Oost-Nederland. 
Gewapend met afvalgrijpers 
en vuilniszakken maakten 28 
studenten een rondgang om 
afval op te sporen. Plastic, 
blikken en lege flessen maak-
ten het merendeel uit van het 
gevonden afval, maar er werd 
zelfs een matras en een halve 
surfplank gevonden. 
Roelof Schut, docent van 
Sportvisacademie Zwolle, is 
tevreden over het resultaat 
van de schoonmaakactie: “Wij 
hebben een afvalcontainer vol 
troep uit de natuur gehaald 
en daarmee het aanzien van 
de waterkant verbeterd. Als 
sportvissers en natuurlief-
hebbers ergeren wij ons aan 

mensen die hun afval ach-
terlaten of bewust dumpen. 
Sportvisacademie Zwolle 
werkt intensief samen met 

Zakken vol zwerfvuil opgehaald door studenten Sportvisacademie.FEDERATIEKANTOOR 
WORDT SERVICEPUNT
R te komen hebben wij besloten 

deze service uit te breiden en 
sportvissers de mogelijkheid 
te bieden in ons kantoor in 
Raalte om tegen (voorlopig) 
contante betaling tijdens de re-
guliere kantooruren artikelen 
en visdocumenten te kunnen 
kopen.

SCHOLENPROJECT-
DAGEN GROOT SUCCES

rus hier niet ontbreken. De 
mannen vertegenwoordigden 
Sportvisserij Oost-Nederland, 
om vislessen op de scholen te 
promoten. Op zo’n dag blijkt 
maar weer dat de vissende 
jeugd vooral is geïnteresseerd 
in grote vissoorten zoals snoek 
en karper. De meerval wordt 
ook steeds populairder onder 
de jeugd. De twee dagen waren 
weer een groot succes. Hope-
lijk is het evenement volgend 
jaar minstens net zo succesvol.

v

Vismeesters promoten vislessen 
op de Scholenprojectdagen.

FASZINATION ANGELN 2014
v ophalen. Steeds meer Neder-

landers weten deze bij onze 
oosterburen razend populaire 
hengelsportbeurs te vinden. 
Niet vreemd, want hier vind je 
alles op hengelsportgebied: van 

scherpe aanbiedingen op ge-
bied van materiaal, tot speciale 
visreizen en vele informatie-
stands van specialistengroepen 
en hengelsportorganisaties. 
Sportvisserij Oost-Nederland is 

er ook weer bij. Naast het ver-
strekken van informatie bieden 
we ook leuke visarrangemen-
ten aan in samenwerking met 
recreatieondernemers. We ver-
welkomen u graag in Lingen.

e gemakkelijkste ma-
nier om op de hoogte 
blijven van het laat-

ste visnieuws uit jouw regio, 
is via de sociale media. Volg 
Sportvisserij Oost-Nederland 

D

SPoRTvISSeRIJ ooST-neDeRlAnD 
ACTIef oP SoCIAl MeDIA

via Twitter en Facebook. Op de 
accounts van de federatie vind 
je het laatste sportvisnieuws 
uit de regio en tal van leuke 
zaken die met de sportvisserij 
te maken hebben. Like ons 

dus op Facebook en volg ons 
op Twitter. Uiteraard is het ook 
mogelijk om je te abonneren 
op onze digitale nieuwsbrief. 
Dat kan op www.sportvisserij
oostnederland.nl

SportvisserijON

Sportvisserij Oost-
Nederland

HSV ‘De Hengelsport’ en 
Sportvisserij Oost-Nederland. 
Met deze actie hopen de or-
ganisatoren bij te dragen aan 

een mentaliteitsverandering. 
Goed voorbeeld doet hopelijk 
goed volgen.”

Het kantoor van sportvisserij Oost-Nederland 
is nu ook een servicepunt.


