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Snikhete dagen, extreme droogte, maar ook felle hoosbuien en zelfs wateroverlast: de Nederlandse 
zomer van 2018 zal vrijwel niemand vergeten. Het was de warmste in drie eeuwen en een van de 
droogste sinds 1906. Gemiddeld viel er minder dan de helft van de normale hoeveelheid neerslag. De 
waterstand in beken daalde drastisch, vijvers vielen droog. Lokale én landelijke media besteedden volop 
aandacht aan sportvissers die met hart en ziel meewerkten aan het overzetten en redden van vis.  

DE DROGE ZOMER VAN  2018

Verspreid door heel Oost-Neder-
land werden in samenwerking 
met waterschappen en vrijwil-

ligers reddingsacties op touw gezet. De 
federatie had daarbij een coördineren-
de rol en bepaalde steeds samen met 
vrijwilligers of een reddingsactie über-
haupt zinvol was. Pas als dat het geval 
bleek, werd de betreffende vis naar an-
dere wateren overgezet. De waterschap-

pen ondersteunden de acties met mate-
rialen en soms met middelen. Zonder de 
inzet van alle vrijwilligers was het niet 
mogelijk geweest om prioriteiten te stel-
len en succesvolle acties uit te voeren.

WATER VASTHOUDEN
Naarmate de droogte langer duurde, groei-
den de problemen met zuurstofloosheid 
en droogvallende wateren. De eerste grote 

problemen speelden in Twente – later kre-
gen ook de Veluwe, Noord-Gelderland en 
het westen van Overijssel ermee te maken. 
Begin juli besloot het waterschap om vis-
passage 'De Wulpen' bij Steenwijk dicht te 
zetten om het water bovenstrooms vast 
te houden. Onze stichting Visserijkundig 
Onderzoek Oost-Nederland schoot te hulp 
om te voorkomen dat vissen zouden ach-
terblijven in de poeltjes die in de bekkens 

van de passage ontstonden. De reddings-
actie was een helse klus door de hoge tem-
peraturen en een leger aan steekvliegen 
dat om de vrijwilligers heen zwermde. Je 
staat er bovendien nog versteld van wat er 
nog achterblijft in amper tien centimeter 
water. Talloze kleine snoeken, kleine mod-
derkruipers, zeelten, bermpjes maar ook 
blankvoorn en jonge kolblei werden in de 
hoofdwatergang overgezet. 

OOST-NEDERLAND VALT DROOG
Amper een week later was het weer raak, 
ditmaal in het uiterste oosten van ons ge-
bied. Waterschap Vechtstromen stelde 
daar een wateronttrekkingsverbod in dat 
tot ver in het najaar zou duren. De ene na 
de andere melding van lage waterstand 
kwam bij de federatie binnen. Vijvers in 
onder andere Losser, Delden, Hengelo en 
Oldenzaal dreigden droog te vallen. Er 
restte ons niets anders meer dan de vissen 
over te zetten naar ander water. Ook hier 
konden we rekenen op de tomeloze inzet 
van vele vrijwilligers van de plaatselijke 
hengelsportverenigingen en de medewer-
king van het waterschap en de gemeente. 

DRAMATISCHE PEIL SCHIPBEEK
Een nieuw dieptepunt werd bereikt toen 
eind juli bleek dat de Schipbeek bij Die-
penheim ongeveer een meter was gedaald. 
Een regelrecht drama voor de visstand. 
Weer kwam een grote groep sportvissers 
in actie. Voorzien van waadpakken trok-
ken ze over een afstand van bijna twee ki-
lometer een sleepnet door het kleine, res-
terende laagje blubberwater. Met name 
grotere vissen, waaronder karpers en een 
paar forse meervallen, overleefden dankzij 
de reddingsactie.

GEVOLGEN VAN REGEN
Toen de regen halverwege augustus met 
bakken uit de hemel kwam, kwamen in 

visvijver De Kweek in Oldenzaal veel af-
valstoffen in het water met een groot 
zuurstoftekort tot gevolg. Drie dagen 
lang zetten vrijwilligers van de OHV sa-
men met Sportvisserij Oost-Nederland 
en Waterschap Vechtstromen alles op 
alles om zo veel mogelijk vissen te red-
den. In eerste instantie werd met klei-
nere pompen geprobeerd om extra 
zuurstof in het water te krijgen. Later op 
de dag werd een flink aggregaat ingezet 
om de pompen draaiende te houden. 
Helaas kon alle inzet niet voorkomen 
dat maar liefst 80% van het visbestand 
de verstikkingsdood vond. 

HULDE AAN DE VRIJWILLIGERS
Sportvisserij Oost-Nederland bedankt 
via deze weg de vele vrijwilligers die 
zich vol enthousiasme hebben inge-
zet om de visstand in Oost-Nederland 
te redden. Hierbij kwamen niet alleen 
sportvissers in actie, ook anderen die 
begaan waren met het lot van de vis-
sen droegen hun steentje bij. Het is te 
hopen dat dit soort noodmaatregelen 
voorlopig niet meer nodig is, maar we 
weten dat de kans op extreme weers-
omstandigheden de komende jaren al-
leen maar toeneemt. Mocht het in de 
toekomst nodig blijken, dan willen we 
graag opnieuw samen met jullie onze 
belangrijke viswateren en bijzondere 
visbestanden beschermen.

Vele vrijwilligers 
gingen afgelopen zomer 

letterlijk te water om vissen 
te redden uit droogvallende 

beken en andere 
waterlopen

Vrijwilligers trekken een sleepnet door 
de Schipbeek.
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>> GEEN LOSSE EINDJES MEER
Elke sportvisser heeft wel eens van de plastic soep gehoord. Gelukkig komen er steeds meer initiatieven 

om plastic afval de wereld uit te helpen. Sportvisserij Oost-Nederland doet daar ook aan mee mid-
dels de Monomaster. Met de Monomaster bieden we nu een product aan wat elke sportvisser 

in zijn visvest of -koffer zou moeten hebben. Dankzij dit handige apparaatje heb je nooit 
meer restjes nylon in je broekzak die je uiteindelijk toch verliest. Die gaan voortaan 

in de Monomaster, zodat je ze thuis in de afvalbak kunt gooien. De Monomaster is 
verkrijgbaar in onze webshop en bij sommige activiteiten gratis verkrijgbaar.

ERELEDEN EN 
NIEUWE FUNCTIES

KRUISNETMONITORING 
VECHTERWEERD 2018

Sportvisserij Oost-Nederland zag het afgelopen jaar zowel mensen 
vertrekken als nieuwe mensen toetreden tot de federatie. Directeur Ed 
Piek nam na bijna 20 jaar afscheid en ging een nieuwe uitdaging aan 
bij Staatbosbeheer. Ons team werd uitgebreid met Jarno Veldhuizen 
en bestuurlijk waren er ook enkele wisselingen. Een overzicht.

Afgelopen voorjaar kon je in onze regio-editie al lezen over de inzet van zo’n dertig 
vrijwilligers uit de sportvisserij bij een groot vismigratie-onderzoek als onderdeel van project 
Swimway Vecht. Van maart tot en met juni visten zij bij stuw Vechterweerd in de schemering 
met kruisnetten. Hoe gaat zo’n vissessie in zijn werk en wat zijn de onderzoeksresultaten?

H et is onrustig aan de Vecht op maandagavond 12 
maart om iets na zeven uur 's avonds. De zon is exact 
een half uur geleden ondergegaan. De kou weer-

houdt een groep vrijwilligers er niet van om te assisteren bij 
een belangrijke klus. Het is de eerste avond van de kruisnet-
monitoring. Gespannen trekken de deelnemers hun geel re-
flecterende hesjes en reddingsvesten aan. Met hun vangsten 
moeten zíj de standaard zetten voor de komende avonden. 
Het zal toch niet gebeuren dat ze zonder vangsten huiswaarts 
keren? Het duurt niet lang voor de eerste vangst van het pro-
ject – een pos – een feit is. Al snel volgen er meer en dan volgt 
er een bijzondere vangst. Terwijl het visje op de meetplank 
ligt, maakt iemand een foto en deelt die in de speciaal aange-
maakte WhatsApp-groep. Al snel is het een speculeren van je-

welste over de soortnaam. Hoe staat de bek? Hoe staan de vin-
nen? Het verlossende woord volgt als blijkt dat het visje naar 
komkommer ruikt. Het is een spiering.

RESULTATEN
Na de eerste avond loopt de monitoring door tot 28 juni. In to-
taal gaan vrijwilligers maar liefst 32 avonden op pad, twee-
maal per week op de maandag- en donderdagavond. Er wordt 
gemonitord op twee plaatsen, één direct onder de stuw en een 
in de vispassage benedenstrooms. In totaal worden de kruis-
netten 324 keer gelicht, waarbij 266 vissen worden gevangen. 
De vangst blijkt onder te verdelen in vijftien vissoorten. Glas-
aal treffen de deelnemers helaas niet aan, wel kleine paling 
van 15 tot 28 centimeter.

De spiering is een visje dat naar 
komkommer ruikt.

INGMAR BOERSMA: 
SECRETARIS
Ingmar Boersma is in mei aangetreden 
als secretaris van Sportvisserij Oost-
Nederland. Zijn veelkleurige hengelsport-
carrière begon al in 1990, kort nadat hij in 
Zwolle was komen wonen. Boersma werd 
bestuurlijk actief bij Visserijvereniging ‘De 
Hengelsport’ en later ook voorzitter van 
de Snoekstudiegroep Nederland-België. 
Sinds 2000 is hij daarnaast professioneel 
visgids op de IJssel, de Overijsselse Vecht, 
het Zwarte Water en de binnenstad van 
Zwolle. Met zijn netwerk en ervaring 
verwacht Boersma goed bij te kunnen 
dragen aan de ontwikkeling van Sportvis-
serij Oost-Nederland.

JAAP VERHEIJ: 
ALGEMEEN BESTUURSLID:
Vanuit zijn passie voor de hengelsport, 
met name het vissen met de dobber, is 
Jaap Verheij actief als voorzitter van het 
federatiebestuur in rayon 3. Vanuit die 
functie is hij bij de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering verkozen tot Algemeen 
Bestuurslid bij Sportvisserij Oost-Ne-
derland. Verheij wil zich in zijn nieuwe 
functie inzetten voor de vele vrijwilligers 
die actief zijn binnen de federatie.

ERELIDMAATSCHAP 
GERRIT SLOOT
Secretaris Gerrit Sloot nam tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in mei of-
ficieel afscheid van de leden, nadat hij in 
januari wegens persoonlijke omstandig-
heden zijn taken neer had moeten leggen. 
Gerrit heeft zich laten zien als een zeer 
betrokken en integere bestuurder die met 
zijn rechtdoorzee-mentaliteit, zijn sterke 
eigen mening en een gezonde dosis 
humor een belangrijke rol in het bestuur 
van de federatie heeft vervuld. Als blijk 
van waardering voor zijn inzet werd hij bij 
zijn afscheid tot erelid van Sportvisserij 
Oost-Nederland benoemd. Van de voorzit-
ter kreeg hij een gouden erespeld met een 
briljantje opgespeld. Sportvisserij Oost-
Nederland kent nog twee ereleden: Jaap 
van Zorge en Henk Slagter. Om hieraan 
meer glans te geven, zijn ook hun spelden 
inmiddels voorzien van een briljantje.

JARNO VELDHUIZEN: 
ADVISEUR SPORTVISSERIJZAKEN
Jarno Veldhuizen (25) is sinds 1 augustus adviseur sportvisserijzaken bij zowel 
Sportvisserij Oost-Nederland als Sportvisserij Fryslân. Veldhuizen – afkomstig 
uit Eerbeek, een dorp vlak onder Apeldoorn – begon al op zeer jonge leeftijd 
met sportvissen en wedstrijdvissen nadat zijn vader hem aangestoken had. 
In Zwolle volgde hij de opleiding Natuur en Groene ruimte, Sportvisserij en 
Aquacultuur. Als adviseur sportvisserijzaken heeft Jarno een breed werkveld 
binnen beide federaties. Bij Sportvisserij Oost-Nederland is hij het eerste aan-
spreekpunt voor de hengelsportverenigingen binnen rayons 2 en 4 en houdt 
hij zich bezig met VBC-zaken. Bij Sportvisserij Fryslân is hij secretaris van twee 
VBC’s. Verbroederen, samenwerken en van elkaar leren als federaties en sport-
vissers vindt Jarno erg belangrijk. Hij wil graag bijdragen aan een duurzame, 
milieuvriendelijke en toekomstgerichte (sport)visserij.
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De twee jeugdige sportvissers waren op 15 april ere-
gast aan een mooi viswater aan de Traasterdijk aan 
de rand van Bathmen. De andere plekken aan het wa-

ter werden bezet door andere jongens en meisjes die door de 
jeugdcommissie van HSV Bathmen waren gevraagd of zij niet 
ook eens mee wilden vissen. Voorafgaand aan de visclinic 
hadden alle kinderen op twee speciaal georganiseerde avon-
den al geleerd hoe je een tuigje en een voertje moet maken.

GESLAAGDE DAG
Tijdens de clinic kon het geleerde in de praktijk worden ge-
bracht, waarbij Jesse en Sam natuurlijk persoonlijk werden be-
geleid door de voormalig Nederlands kampioen. Voor elk kind 
was een complete hengeluitrusting inclusief viskist opgetuigd 
en alle benodigde materialen, aas en voer stonden klaar. He-

Krönnenzommer werd in 1902 ge-
bouwd als sanatorium voor be-
ginnende tbc-patiënten, maar is 

tegenwoordig een modern en volwaardig 
verzorgingshuis van ZorgAccent. Op deze 
prachtig in de bossen van Hellendoorn ge-
legen locatie stonden echter enkele gebou-
wen leeg en lagen delen grond braak. Ook 
de achterop het terrein gelegen visvijver 
was nagenoeg onbereikbaar en de oevers 
waren nauwelijks geschikt om er te kun-
nen vissen. Daarop kwam de projectgroep 
Natuurhuus Krönnenzommer in actie om 
het prachtige terrein opnieuw vorm en 
glans te geven.

HISTORIE KOMT TOT LEVEN
Bij de ontwikkeling van het project is veel 
rekening gehouden met de historie, cul-
tuur en natuur in en om het complex. Zo 
zijn het terras en het pannendak van de 
monumentale grootkeuken van het voor-
malig sanatorium, thans in gebruik als 

Chocolaterie Twente Decadente, in ere 
hersteld. Ook is er een kweek- en moes-
tuin, kun je er prachtig wandelen en wordt 
het nieuwe Beleef- en Beweegpark van 
meet af aan goed bezocht. De uitstraling 
van Krönnenzommer kan in één woord in-
drukwekkend worden genoemd.

GERECYCLEDE VISSTEIGER
“Als er geen ijscokar is, verkoop je ook geen 
ijs. Dus als de toegang tot de visvijver niet 
goed is, gaan de bewoners ook niet vissen”, 
zegt Wibo ten Den. Als kartrekker van dit 
project zag hij direct mogelijkheden toen 
bekend werd dat in Nijverdal een hou-
ten fietsbrug zou worden vervangen door 
een betonnen brug. Een deel van de hou-
ten brug zou kunnen dienen als visstei-
ger voor de rolstoelafhankelijke bewoners 
van Krönnenzommer. De gemeente Hel-
lendoorn was direct positief over dit recy-
cleplan en schonk de fietsbrug. De toegang 
naar de visvijver werd verhard en een 

elektrische duo-wagen werd aangeschaft 
om de vissende bewoners veilig naar de 
vijver te kunnen brengen. 

BEGELEID VISSEN PAS
Op 28 juni is het Natuurhuus officieel ge-
opend. Daarbij werd niet allen de visstei-
ger, maar ook een prachtige blokhut bij de 
vijver – gerealiseerd met een financiële 
bijdrage van de Provincie Overijssel – in 
gebruik genomen. Hier worden de hen-
gelsportmaterialen in bewaard, maar kan 
ook worden uitgerust of beschutting wor-
den gezocht tegen de zon, wind of regen. 
Tien vrijwilligers van HSV Ons Genoegen 
uit Nijverdal zullen regelmatig samen met 
bewoners (mét een speciale Begeleid Vis-
sen Pas), een hengeltje uit gaan gooien in 
de opgeknapte visvijver. Dit project is een 
prachtige verbinding tussen mensen mét 
en zonder zorgvraag en betrekt de bewo-
ners van Krönnenzommer weer sterker bij 
de lokale gemeenschap.

NEDERLANDS KAMPIOEN 
LEERT JEUGD VISSEN
Jesse Schoemaker (10) en Sam Pinkert (9) kregen dit voorjaar een visclinic van 
Tim Rijsdijk, de Nederlands Kampioen Junioren in de klasse U15 uit 2016. Eind 
vorig jaar deden zij op de Winterfair in Bathmen de beste gok voor wat betreft 
het aantal haakjes dat HSV Bathmen in een potje had gestopt.

In juni werd Natuurhuus Krönnenzommer officieel geopend. 
Bij de herontwikkeling van het terrein achter het gelijknamige 
verzorgingshuis is ook de visvijver opgeknapt.

SPONSOREN VISCLINIC: VOORHUIS HENGELSPORT UIT ALBERGEN, HENGELSPORTPLACE UIT DIEPENVEEN, 
DE PELGRIM HENGELSPORT UIT APELDOORN EN HAARSTUDIO BOUCLÉ UIT DIEPENVEEN.

Vrijwilligers van HSV Ons Genoegen uit Nijver-
dal zullen regelmatig samen met bewoners 
van Krönnenzommer (mét een speciale Bege-
leid Vissen Pas) gaan vissen.

BEWONERS 
KRÖNNENZOMMER 
KUNNEN WEER VISSEN

Jesse Schoemaker
“De visclinic met Tim was leuk. Zo 
heb ik goed leren peilen waardoor 
ik straks hopelijk meer vis vang.”

Sam Pinkert
“De tips van Tim hebben vis opgeleverd 

en doen dat hopelijk ook als ik weer 
eens samen met mijn oom ga vissen.”

laas werd er niet veel vis gevangen, maar dankzij de tips en 
aanwijzingen van Tim wisten zowel Jesse en Sam vis in het 
net te krijgen. Mede dankzij het mooie weer werd het toch een 
zeer geslaagde dag.

JEUGDLEDEN WELKOM
Het idee van HSV Bathmen om middels een leuke prijsvraag 
meer jeugd naar de waterkant te krijgen, slaagde ook. Vijf kin-
deren hebben na afloop van de clinic meegedaan met de wed-
strijden van de jeugdcompetitie. Om hun ouders niet meteen 
op kosten te jagen, heeft HSV Bathmen enkele lichtgewicht 
hengels geregeld. Daarbij is het binnen de vereniging een vas-
te regel dat kinderen altijd tweemaal gratis mogen meedoen 
om te ervaren of ze vissen echt leuk vinden. Willen ze blijven 
vissen, dan zijn ze als lid van harte welkom.

Tim Rijsdijk coacht Jesse Schoenmaker tijdens de clinic.

>> GRATIS HENGEL NIEUWE JEUGDLEDEN
Om de jeugd kennis te laten maken met de sportvisserij 
organiseert Sportvisserij Oost-Nederland samen met Sportvis-
serij Nederland vislessen op basisscholen. Na afloop stellen 
zij samen een gratis hengel en tuigje beschikbaar voor de 
jeugd die na een visles op school (gratis online) lid wordt bij de 
plaatselijke hengelsportvereniging en daar meedoet aan een 
jeugdactiviteit. Neem voor meer informatie over de deelne-
mende hengelsportverenigingen contact op met Sportvisserij 
Oost-Nederland.
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>> NK IJSVISSEN
In het Zweedse Dalsland vond in fe-
bruari de vierde editie van het NK IJs-
vissen plaats. Daar waren de ijsvis-
omstandigheden optimaal met een 
temperatuur van min 8 en een mooie 
dikke ijsvloer. Hans Arkink uit Henge-
velde kroonde zich met 274 cm vis tot 
Nederlands Kampioen IJsvissen 2018. 
Bianca van der Kolk pakte het zilver 
met 233 cm vis en nieuwkomer Jan de 
Rijk werd derde met 115 cm vis. 

>> NOORDOOSTELIJK 
KAMPIOENSCHAP
Op de tweede zaterdag in april werd 
traditiegetrouw de 14e editie van het 
Noordoostelijk Kampioenschap gevist 
aan het Beukerskanaal. Klaas Huisman 
van de Staphorster Hengelaarsvereni-
ging werd in de categorie vrije hengel 
overall winnaar met 13.140 gram vis. 
In het ‘dobbervak’ won Rein van Asselt 
van HSV O.K.O. met 8.330 gram.

WEDSTRIJDRESULTATEN 2018

>> WK FEEDER KORPSEN
Op 3 juni vond het WK Feedervissen voor 
Korpsen plaats in Wit-Rusland. Jan Willem 
Plekkenpol uit Mariaparochie slaagde er 
samen met zijn teamgenoten, waaronder 
Martijn Kroes van T.O.G. Apeldoorn, na het 
goud in 2017 wederom in om op het podi-
um te komen. Deze keer ging Oranje met 
de bronzen medaille huiswaarts.

>> WK JUNIOREN
In Italië werd Jeffrey Bakkernes van HSV 
De Karper Brummen wereldkampioen. Als 
lid van de Nederlandse juniorenploeg tot 
25 jaar veroverde hij het goud.

>> OPEN NK DAMES  
+ OPEN NK JUNIOREN
Het Noordhollandsch Kanaal bij Akersloot 
was op 1 september het strijdtoneel van de 
beste Nederlandse vissende dames. Erva-
ren wedstrijdvisser Geertje Veenstra van 
HSV ’t Poldervoorntje Emmeloord viste 
een verdienstelijke wedstrijd en eindigde 
met 3.775 gram vis op de derde plaats. Een 
week later mochten de junioren aan de 

bak in het Beukerskanaal bij Steenwijk. 
In de categorie U25 wist Roy Brinks 
3.990 gram vis te vangen, goed voor de 
derde plaats op het podium.

>> OPEN NK TEAMS
Na de tweede plaats van vorig jaar pak-
te het Evezet Trabucco Fishing Team 
van HSV De Karper Brummen dit jaar 
de kampioenstitel tijdens het Open NK 
Teams dat op 15 september in het Noord 
Willemskanaal bij Vries werd gevist. 

>> FEDERATIEF 
CLUBKAMPIOENSCHAP
Op 6 oktober visten de drie rayonfina-
listen HSV Haaksbergen, HSV Steenwijk 
en Visserijvereniging De Hengelsport 
Zwolle de finale van het Federatief 
Clubkampioenschap in het Twenteka-
naal bij Eefde. HSV Steenwijk en Visse-
rijvereniging De Hengelsport Zwolle le-
ken in eerste instantie gelijk geëindigd 
te zijn, maar op basis van het meeste 
gewicht ging HSV Steenwijk er uitein-
delijk met het kampioensbord vandoor.

HSV Steenwijk wint het Federatief Clubkampioenschap in Oost-Nederland.


