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In het jaar 2014 is er sprake van een financieel positief resultaat wat mede is te danken aan 
de hiervoor genoemde groei van het aantal leden. Dankzij dit resultaat zijn we in staat meer 
op directe wijze de belangen van de verenigingen te behartigen of te ondersteunen.
De belangenbehartiging en daardoor de contacten met waterbeheerders wordt steeds 
intensiever en vraagt steeds meer kennis en inzet van onze medewerk(st)ers. Samen met u 
zullen we moeten streven naar een nog beter imago van onze sport. Bij het maken van plan
nen zal de sportvisserij in de voorbereiding hiervan vanaf het begin partij moeten zijn. Deze 
vooruitgang hebben we kunnen bespeuren in 2014. De toenemende contacten met gemeen
ten, provincies, waterschappen worden steeds intensiever. Nog niet altijd met het gewenste 
resultaat, echter vooruitgang is waarneembaar.

Op vele manieren proberen we de hengelsport meer bekendheid te geven. Helaas moest de 
Vistafette wegens een gevaarlijk hoge waterstand worden afgelast. Een activiteit georgani
seerd in samenwerking met meerdere recreatieondernemers die hier zeker aan zou hebben 
bijgedragen. Het verheugt mij te mogen constateren dat ook plaatselijke hengelsportvereni
gingen steeds vaker de publiciteit zoeken en vinden. In vele gemeenten is de hengelsport
vereniging de grootste vereniging in ledenaantal. We mogen hier best trots op zijn. Bij velen 
is dit niet bekend, dus ook niet bij de politiek. 
Landelijk gezien is Sportvisserij Nederland de 3e grootste bond die is aangesloten bij de 
NOC*NSF.

Sportvisserij Nederland is medio 2014 gestart met het samenstellen van een nieuwe be
leidsnota. Door onze federatie wordt hieraan actief bijgedragen. Medio 2015 zal deze nota 
hoogstwaarschijnlijk worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ons 
voornemen is om als Sportvisserij Oost Nederland met een eigen beleidsnota hierop aan te 
sluiten. Voorbereidingen worden getroffen.

De contacten met de collegae federaties zijn positief te noemen. Het is van belang op 
geëigende momenten bovenregionale zaken te bespreken. Ook de contacten met Sportvis
serij Nederland verlopen prima. Desgevraagd ontvangen we ondersteuning in bijvoorbeeld 
federatie overstijgende zaken.

Tot slot roep ik eenieder op om samen met ons bestuur en uiteraard met ondersteuning van 
onze medewerk(st)ers te werken aan de verdere ontwikkeling van onze sportvisserij.

Jan Eggens, voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag 2014
Zoals gebruikelijk treft u hierin informatie aan over het wel 
en wee van onze federatie. Daaruit blijkt opnieuw dat er 
binnen onze federatie jaar in jaar uit vele vrijwilligers bin-
nen de verenigingen, rayons en diverse commissies bezig 
zijn zich in te zetten voor onze prachtige hengelsport. Ook 
nu weer kunnen we melding maken van een groei van het 
aantal sportvissers. 

Voorwoord
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Statutair aftredend en niet herkiesbaar waren tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering 
de penningmeester, Matthijs Gerrietsen, en algemeen bestuurslid namens rayon 4, Jan de Vries. 
Daarnaast was statutair aftredend en op verzoek van het bestuur herkiesbaar algemeen bestuurs
lid namens rayon 1, Ben Meijer.
In verband met ziekte van de heer B. Benjamins, is in de loop van 2014 Marc Zwaan opgetreden 
als zijn plaatsvervanger.

Bestuur

Onderscheidingen

De organisatie

Zilveren erespeld

Gerrit Jan Manenschijn 24 jaar bestuurslid HSV Lemelerveld
W. van den Bos 25 jaar bestuurslid Vislust Almelo
Dhr. Groenenberg 35 jaar penningmeester bij DHV Diepenveen
Jaap Dreef  24 jaar bestuurslid HSV Ontspanning Vaassen
Bé Kleine 35 jaar bestuurslid het Vette Baarsje
H. Achterkamp 30 jaar jeugdbegeleider/wedstrijden De Rietvoorn Holten
John Oberink 25 jaar bestuurslid HSV Wijhe
Peter Janssen 14 jaar bestuurslid Rayon 3

Gouden erespeld

Gerard Klaassen De Hengelsport Zwolle
J. Vink 40 jaar bestuurslid HSV Steenwijk
W. van der Maten 40 jaar bestuurslid HSV Voorst

De samenstelling van het dagelijks bestuur 
op 31 december 2014 was als volgt:

Voorzitter: J.L. Eggens
Secretaris: G.H. Sloot
Penningmeester: J.W. van der Veen

Vertegenwoordiging rayons:

Rayon 1: B. Meijer
Rayon 2: J. Schepers
Rayon 3: M. Zwaan (plaatsvervanger B. Benjamins)
Rayon 4: M. Klein

William van der Veen Rinus Klein
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Bestuurs-
samenstelling 
Rayons 

DE ORGANISATIE

Rayon 1

Dhr. B. Meijer voorzitter
Dhr. F.J.W.M. Mensink secretaris (waarnemend coördinator controle)
Dhr. H. Meijlof Penningmeester, wedstrijdsecretaris en afgevaardigde in Wavi
Dhr. H. Voerman Bestuurslid Jeugdzaken

Rayon 2

Dhr. J. Schepers waarnemend voorzitter en secretaris
Dhr. J. Riemsdijk penningmeester en afgevaardigde in Wavi
Dhr. J. Pelgrim wedstrijdsecretaris
Dhr. A.B. Janssen controlecoördinator
Dhr. F. van Huizen algemeen bestuurslid

Rayon 3

Dhr. J. Verheij voorzitter
Dhr. M. Zwaan secretaris
Dhr. E. Prent penningmeester
Dhr. Th. de Waard afgevaardigde in Wavi
Dhr. E.B. Weening  jeugdzaken en wedstrijdsecretaris
Dhr. H. Schluter waarnemend Wavi vertegenwoordiger
Dhr. R. Sjoers  coördinator controle

Rayon 4

Dhr. M. Klein voorzitter
Dhr. R. Bosscher secretaris
Dhr. M. Ligtenberg penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers wedstrijdsecretaris en afgevaardigde in Wavi
Dhr. H. Drost  bestuurslid
Dhr. J. Haar bestuurslid
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DE ORGANISATIE

Nieuwe collega’s

Sinds 13 januari 2014 is Willem Bakker als beleidsadviseur in 
dienst bij Sportvisserij Oost Nederland. Willem is 31 jaar oud 
en geboren en getogen in Oldemarkt, de kop van Overijssel. 
Als beleidsadviseur houdt hij zich onder andere bezig met 
het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden in verschil
lende VBC gebieden en zal hij als directe schakel tussen 
SVON en bij ons aangesloten hengelsportverenigingen en 
rayons fungeren. 

Wie is Willem
“Ik kom uit een ‘groen gezin’, hou van sporten en ik 
ben graag buiten. Vooral in mijn jeugdjaren heb ik 
veel gevist in en rond het nationaal park de Weer-
ribben maar ook viste ik graag op onze vakanties in 
Frankrijk en Scandinavië. Tussen 2000 en 2009 heb ik 
de BSc plattelandsontwikkeling en MSc internationale 
ontwikkelingsstudies met succes afgerond. Hierna heb 
ik enkele jaren als subsidieadviseur gewerkt en ben ik 
werkzaam geweest bij een ontwikkelingshulporganisa-
tie. Hier was ik verantwoordelijk voor de communicatie 
en fondsenwerving.” 

Nadat Mark Kouwenhoven bij onze federatie zijn stage had 
afgerond en zijn diploma behaald had van Sportvisacademie 
De Groene Welle wilden we graag gebruik maken van de 
kennis die Mark heeft opgedaan. Mark had samen met stu
diegenoot en stagiair Marc Jansen al met succes een proeve 
van bekwaamheid uitgevoerd voor de Bijkersplas, met als 
resultaat een mooi onderhoudsplan, waar hij in de praktijk 
mee aan de slag kon.

Mark is aan de slag gegaan in het veld. Hij heeft zich bezig 
gehouden met het verbeteren en onderhouden van de 
sportvismogelijkheden in ons werkgebied. 
Hierbij moet gedacht worden aan o.a. het herstellen en 
aanleggen van visoevers, parkeergelegenheid, het plaatsen 
van bebording en andere praktische zaken, zowel bij de 
Bijkersplas als bij een aantal andere wateren. 

Mark Kouwenhoven

Werk in uitvoering
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Financiën
Het jaar 2014 hebben we met een ruim positief resultaat 
kunnen afsluiten. De inkomsten vielen, na de afgesproken 
storting in het bestemmingsfonds “verbetering sport-
visserijmogelijkheden” en een ingestelde voorziening 
voor ons jubileum in 2016, ruim € 65.000 hoger uit dan 
begroot. 

Ook dit jaar zijn de ledenaantallen onverwacht fors geste
gen. Er is een toename van ongeveer 1.600 seniorleden ten 
opzichte van vorig jaar. De jeugd laat ook een stijging zien, 
zij het wat bescheidener, ongeveer 500. Door het feit dat we 
voor 2014 een nogal behoudende begroting hebben opge
steld, gecombineerd met de verhoging van de contributie 
met in totaal 1,50 (waarvan 0,25 per seniorlid in het fonds 
“verbetering sportvisserijmogelijkheden” wordt gestort) is 
het onverwachte resultaat van dit jaar te begrijpen.

De inkomsten van de nachtVIStoestemming en 3e hengel
toestemming zijn weer op het peil van een aantal jaren 
geleden. Het verschil met zowel de cijfers van 2013 als wat 
wij begroot hebben, bedraagt ongeveer € 20.000.

De opbrengsten van de stekkenkaarten en aanverwante 
artikelen lopen steeds meer achteruit. Sinds 2013 worden 
de voorraden hiervan ieder jaar met een bedrag afgewaar
deerd. 

Ook dit jaar hebben wij een aantal bijdrages ontvangen van 
verschillende partijen. Dit had natuurlijk een gunstig effect 
op de lasten. Deze bijdrages waren, buiten de bijdrage 
van Sportvisserij Nederland voor de controlekosten, niet 
begroot. Wij ontvingen van Sportvisserij Nederland tevens 
een bijdrage bij het realiseren van een invalidensteiger in het 
Overijssels Kanaal, groot ruim € 3.000 en van de Provincie 
Overijssel een bijdrage in de opleidingskosten voor BOA’s 
(controle) ter grootte van € 3.000. Deze bijdrage zou volgens 
eerdere berichten dit jaar niet gegeven worden. Ook is er 
een aantal cursussen m.b.t. controle gegeven in ons verga
der annex leslokaal. De kosten die hiermee gemoeid waren 
alsmede de huur voor het gebruik van het vertrek hebben 
geresulteerd in een bijdrage van bijna € 1.300.

Naar aanleiding van de historisch lage rente op spaarsaldi, 
dalen ondanks het gestegen spaartegoed, de vergoedingen 
hiervoor.

Sinds februari 2014 is ons team versterkt met een nieuwe 
beleidsmedewerker, wat de gestegen personeelskosten 
verklaart. Deze waren echter al voorzien in 2013 en hiervoor 
is door de ALV toestemming gegeven om per januari 2014 
de contributie te verhogen. In deze contributieverhoging 
is tevens € 0,25 verwerkt voor toevoeging aan de reserve 
“verbetering sportvisserijmogelijkheden”. 

Gezien de toegenomen werkzaamheden m.b.t. het behoud 
en de verbetering van sportvismogelijkheden is halverwege 
het jaar het besluit genomen, voor de periode van 3 maan
den, een tijdelijk medewerker aan te stellen. Deze voorma
lige stagiaire heeft als “veldmedewerker” veel buitenwerk
zaamheden voor zijn rekening genomen. 

De kosten voor deze dienstbetrekking en de werkzaam
heden die hiermee gepaard gingen, zijn uit de reserve 
“verbetering sportvisserijmogelijkheden” gedekt, in totaal 
ongeveer € 22.000. Na de storting van bijna € 16.000 in het 
fonds (zijnde het aan de afdracht gerelateerde bedrag), is 
het fonds met ongeveer € 6.000 afgenomen.

Met betrekking tot de overige personeelskosten is te ver
melden dat wij in 2014 besloten hebben een verzuimpolis 
voor personeel op te heffen. Deze polis is ooit afgesloten in 
de periode dat de federatie nog bemand werd door twee 
arbeidskrachten. Momenteel hebben wij 6 arbeidskrachten 
(4 fte) en is stagnatie van werkzaamheden door ziekte een 
acceptabel risico geworden. Dit betekent in de toekomst in 
ieder geval per jaar een voordeel van € 12.000.

Per 31 december 2014 hebben wij een dotatie gedaan in 
een voorziening voor ons toekomstig 50jarig jubileum in 
2016. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2014  
€ 25.000, Tevens is er zoals afgesproken in de ALV van 2012 
€ 0,25 per seniorlid gestort in de reserve “verbetering sport
visserijmogelijkheden”. Deze storting bedraagt bijna  
€ 16.000.

Materiële vaste activa 
De belangrijkste investeringen hebben betrekking op 
computerapparatuur, inventaris en de vervanging van de 
controleboot.

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2014 circa € 379.000 (2013: € 294.000). 

Hypothecaire lening
Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofd
som van de hypotheek boetevrij af te lossen. Ook dit jaar 
hebben wij 5% van de hoofdsom van de hypotheek boetevrij 
afgelost. De rentevaste periode van 1 jaar liep in november 
dit jaar af. De nieuwe rentevaste periode bedraagt 1 jaar 
tegen een rentepercentage van 3,4%. De resterende schuld 
van de hypothecaire lening met een rentevaste periode van 
1 jaar bedraagt per ultimo 2014 € 194.500, (2013:  
€ 223.500). Naast de extra aflossing van 5% van de hoofd
som hebben wij tevens ieder kwartaal een bedrag afgelost in 
overeenstemming met het aflossingsschema. 
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Staat van baten en lasten

 2014 werkelijk € 2014 begroot € 2013 werkelijk €

Baten 737.899 654.491 616.942

Lasten 658.973 656.470 614.332

Resultaat 78.926 1.979 2.610

Mutatie reserves 15.871 0 0

Overschot 63.055 -1.979 2.610

Balans (na verwerking voorstel overschot)

ACTIEF 31122014 € 31122013 €

 

Materiële vaste activa  581.507 574.542

 

Vlottende activa

Voorraden 14.953  12.296  

Vorderingen 71.211 83.413

  86.164 95.709

 

Liquide middelen  379.352 294.287

  1.047.023 964.538

PASSIEF 31122014 € 31122013 €

 

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  483.296 420.241

Vastgelegd vermogen

Verbetering visserij
mogelijkheden

142.822  149.157  

Voorz.arbeidsconflict 71.174  71.174  

 213.996 220.331

Langlopende schulden 194.500 223.500

Voorzieningen 90.016 55.050

Kortlopende schulden 65.215 45.416

1.047.023 964.538



JAARVERSLAG 2014 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND 9

Vis en water

Vechtpark Hardenberg

In de periode van 28 maart 2014 tot en met 7 juni 2014 
vond een visserijkundig onderzoek plaats in het Vechtpark 
te Harden berg. Tijdens deze periode hebben vrijwilligers 
van H.S.V. De Dobber te Hardenberg de fuiken gelicht en 
de gevangen vissen geregistreerd. De aanleiding voor deze 
monitoring is geweest om te onderzoeken of de ter plaatse 
aangelegde vispassage naar behoren werkt. 

Conclusie
De werking van de vispassage blijkt in orde te zijn. Het 
overgrote deel van de gevangen vissen weet de weg naar de 
vispassage te vinden. Aan de vangstresultaten is af te lei
den dat de vispassage gebruikt wordt door 15 vissoorten en 
rivierkreeften. In totaal zijn er 1404 vissen gevangen waarvan 
32% daadwerkelijk door de vispassage is gezwommen, 48% 
zou mogelijk gebruik kunnen maken van de vispassage en 20% 
heeft de ingang naar de vispassage gemist en is rechtdoor 
gezwommen.
De meest opmerkelijke vangst is de grote modderkruiper. Deze 
is gevangen in de fuik in de  Molengoot. Verder is er een kleine 
modderkruiper gevangen in de fuik die onder is geplaatst. 
Beide soorten zijn beschermd door middel van de flora en 
faunawet. Een andere opmerkelijke vangst in de naastgelegen 

wildwaterkanobaan is een forel. De forel is niet gevangen in 
één van de neergezette fuiken maar toch het vermelden waard.

Waterbodemkaarten

In navolging op de cursus waterbodemkaarten maken, zijn in 
het eerste deel van 2014 de eerste waterbodemkaarten op 
de website van Sportvisserij Oost Nederland verschenen. De 
kaarten zijn voor iedereen gratis te downloaden en te gebrui
ken. In september 2014 is de cursus waterbodemkaarten varen 
opnieuw gegeven, maar ditmaal door de toenmalige stagiair 
Mark Kouwenhoven. De cursus is toen gegeven voor studen
ten van AOC de Groene Welle die projectmatig aan de slag 
gingen met het varen van waterbodemkaarten.
Bij de cursus waren 3 van de 4 studenten aanwezig, allen heb
ben zij de materie goed opgepakt en waren ze als snel in staat 
om met het softwareprogramma Reefmaster zelfstandig een 
waterbodemkaart te maken.

Mark is gedurende het project het aanspreekpunt voor de 
groep geweest. Het project heeft een doorloop gemaakt naar 
begin 2015. In de tussentijd zijn regelmatig nieuwe waterbo
demkaarten op de website van Sportvisserij Oost Nederland 
geplaatst. 

Vechtpark Hardenberg
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VIS EN WATER

Studenten houden traditionele schoonmaakactie

Aan het begin van elk studiejaar worden de oevers van de 
Berkumerkolk en een gedeelte van de Overijsselse Vecht door 
studenten van sportvisserijacademie de Groene Welle ontdaan 
van zwerfafval. Deze schoonmaakactie vindt plaats in samen
werking met visserijvereniging ‘De Hengelsport’ uit Zwolle en 
Sportvisserij OostNederland.

De 26 eerstejaars studenten gingen op 20 augustus in groepen 
uit elkaar om het afval op te sporen. Niets ontsnapte aan 
hun scherpe sportvissersblik en na ruim een uur was de klus 
geklaard. Een grote berg afval was het resultaat. Dankzij de 
schoonmaakactie zijn de oevers van de Berkumerkolk weer een 
toonbeeld van hoe de natuur er uit hoort te zien.
Als blijk van waardering heeft afvalverwerker ROVA het afval 
kosteloos afgevoerd.

Vissenatlas Overijssel

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het verzamelen van 
gegevens voor de visatlas voor Overijssel, die op initiatief 
van RAVON in de maak is. Het streven is nog steeds om de 
atlas in 2016 te drukken. In de atlas staan de verspreiding en 
ecologie van vissen centraal. Daarnaast wordt ook aan andere 
onder werpen aandacht besteed, zoals de (sport)visserij en 
watertypen in de provincie. Om een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen van de verspreiding van vissen in Overijssel worden de 
visgegevens van verschillende organisaties en viswaarnemers 
samengevoegd. Regelmatig vinden visexcursies plaats.

Visexcursie
Op 26 oktober was er een visexcursie in de Bolscherbeek tus
sen Haaksbergen en Goor. De Bolscherbeek is nu zeker goed 
onderzocht. In het ‘witte uurhok’ zijn nu vier soorten vastge
steld; Tiendoornige en Driedoornige stekelbaars, Riviergrondel 
en Rietvoorn. Heel soortenrijk is dat stuk dus niet, maar dat is 
niet zo gek. Het is een gestuwde beek met veel barrières. Als 
een soort bovenstrooms uitsterft door bijvoorbeeld een lozing, 
riooloverstort, dichtvriezen of droogvallen, dan komt hij daar 
niet gemakkelijk terug. Wat dat betreft zijn de nieuwe vistrap
pen welkom. 

Kleine modderkruiper

Studenten houden traditionele schoonmaakactie
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VIS EN WATER

Op zaterdag 15 november is er een visexcursie Ligtenber
gerveld (tussen Rijssen en de Holterberg) geweest. De enige 
vissoort die in het uurhok bekend was, is de Tiendoornige 
stekelbaars! Een rapportage is niet beschikbaar, maar naar 
verwachting zijn er allerlei soorten witvis, bermpje, kleine mod
derkruiper, baars en snoek gevangen. De nabijgelegen Regge 
bevat meer dan twintig vissoorten, waaronder ook bijzondere 
soorten als Sneep, Kopvoorn en Giebel.

Karperuitzet IJssel

Op zaterdag 1 november is 800 kg karper (500 kg edelschub
jes en 300 kg spiegelkarpertjes) uitgezet door De KSN regio 
Zwolle aan het eind van de Katerveerdijk bij de oude IJsselbrug 
in Zwolle. Deze uitzetting is de eerste van vijf uitzettingen die 
de komende jaren zullen plaatsvinden. Voor deze uitzettingen 
is unanieme toestemming verkregen van alle VBC IJssel Plus le
den, waar Sportvisserij Oost Nederland ook deel van uitmaakt.
De KSN verwacht door deze uitzettingen weer voor jaren een 
mooi en divers bestand aan karper te realiseren op de rivier 
de IJssel. Het mooie weer en de vele enthousiaste aanwezige 
karpervissers zorgden tijdens de uitzetting voor een gezellige 
sfeer.
De K3 karpertjes waren deze keer gemiddeld behoorlijk wat 
zwaarder (gemiddeld 3300 gram voor de spiegelkarpertjes en 
2300 gram voor de edelschubjes) dan bij uitzettingen elders in 
voorgaande jaren (toen ca. 2000 gram gemiddeld). Waarschijn
lijk is dit een gevolg van de erg zachte winter waardoor ze 
langer hebben kunnen vreten. 

In 2015 zal de uitzetting van opnieuw 800 kg K3 karpertjes 
plaatsvinden in de IJssel bij Zutphen, daarna in 2016 in de IJs
sel bij Kampen, in 2017 in de IJssel bij Olst en tot slot in 2018 
weer in de IJssel bij Zwolle.

Leden Commissie WAVI:

Henk Slagter (voorzitter)
Ed Piek (SVON)
Willem Bakker (SVON)
Herman Meijlof (rayon 1)
Jan Riemsdijk (rayon 2)
Thom de Waard (rayon 3)
Berend Jan Spijkers (rayon 4)
Rinze van der Kooi 
(Snoekstudiegroep Nederland  België)
Aart Lokhorst 
(De Karper Sportvisserij Nederland  regio Zwolle)
Christian Hummelink 
(De Karper Sportvisserij Nederland  regio Oost) 

Leden visploeg Veluwe

Jan Peppping
Arné Hissink
Hans van Til
Jan van Waardenburg
Tim Hulshof
Romeo NeuteboomSpijker
Henri Vis
Jasper Onderstal
Marijn Hegeman
Anton van Triest
Ivo Dijkgraaf
Jeroen Bosveld

Leden visploeg Salland

Jan Pepping
Bram Flierman
Klaus Fischer
Thom de Waard
Ton Sennef
Paul de Ram
Sjoerd Kamp (†10-01-2015)

Edwin Riegman
Marijn Hegeman
William van der Veen
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Vis- en looprechten
Visstandbeheerscommissies

VBC Reest en Wieden

De VBC is 2 keer bijeen geweest en heeft 1 veldbezoek aan de 
nieuwe vispassage bij gemaal Stroink gebracht. 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een van de speerpun
ten uit het in 2013 ondertekende Visplan; het verminderen van 
overlast door overmatige groei van water en oeverplanten. Er is 
besloten een pilot maaistekkenbeheer te starten met de vereni
gingen in rayon 3. 
Door betere samenwerking met het waterschap, met waar 
mogelijk een betere afstemming van het maaibeleid, willen 
hengelsportverenigingen in het gebied van Reest en Wieden de 
toegankelijkheid en bevisbaarheid van wateren verbeteren.  Zo 
is de haalbaarheid van verdere samenwerking in onderhoud en 
maaibeleid voor vijf specifieke visstekken onderzocht. 

Uit de inventarisaties zijn de volgende 5 pilotlocaties gekozen;
Gat van Stellink (HSV Meppel): 

•  Probleem: slecht bereikbare oevers met extreem veel oever
beplanting 

• Oplossing: creëren van extra individuele visstekken aan de 
noordzijde van het Gat van Stellink 

Oude Vaart (Ossenweidenweg – Assenweg) (HSV Heno) 

• Probleem: extreem veel waterplanten en veel oeverbeplanting 
• Oplossing: vroeg in juni het water zoveel mogelijk vrijmaken 

van waterplanten, tenminste de middenstrook (‘vaargeul’) 
vrijmaken van waterplanten 

Dwingelerstroom (ten oosten van de N855) (HSV Dwingeloo) 
• Probleem: extreem veel waterplanten en veel oeverbeplanting 
• Oplossing: vroeg in juni de middenstrook (‘vaargeul’) vrijma

ken van waterplanten 
Hoogeveense Vaart (Echtenseweg – Zuidwoldigerweg) (HSV 

Hoogeveen) 

• Probleem: extreme oeverbeplanting 
• Oplossing: oever van het wedstrijdtraject onderhouden en 

vaker maaien. De oever blijkt echter niet van het waterschap 
te zijn, hiervoor zal Sportvisserij OostNederland in overleg 
treden met de provincie Drenthe. 

De stuw (Hoogeveenseweg – N48) (HSV Zuidwolde) 

• Probleem: veel oeverbeplanting en redelijk wat onderwater
beplanting 

• Oplossing: misschien maaibeheer langs de oever 

In 2015 zullen de hengelsportverenigingen en het waterschap deze 
pilot verder vorm geven. Zelfwerkzaamheid (toestemming dus) 
door de hsven maakt deel uit van de pilot. Een belangrijke beper
king waar mee we te maken hebben is de flora en fauna wet. 
Het waterschap wil rugmaaiers en bosmaaiers ter beschikking 
stellen aan de verenigingen.
Verenigingen mogen op de  genoemde pilotlocaties zelf vis
stekken creëren zowel in het water (b.v. met een hark) als op de 
oever.

Naast deze pilot maaistekken is er gewerkt aan het realiseren 
van een pilot met het uitzetten van graskarpers in enkele vijvers 
in Hoogeveen. Op verzoek van hsv het Vette Baarsje heeft 
Sportvisserij Nederland een planvoorstel gemaakt waarin met de 
uitzet van graskarpers onderzocht wordt of daarmee de overlast 
van waterplanten beperkt kan worden. Teleurstellend was het 
om in een vergevorderd stadium te horen te krijgen dat het 
waterschap, tegen de verwachting in,  toch geen toestemming 
verleende voor deze pilot.  
De reden was gelegen in de mogelijke problemen door het 
stuwen van water tijdens piekafvoeren door vuilophoping bij de 
te plaatsen hekwerken die wettelijk nodig zijn om de graskarpers 
binnen de vijver te houden.

VBC Rijn en IJssel

Deze VBC is een keer bijeen geweest. Deze bijeenkomst stond 
vooral in het teken van de uitzet van spiegelkarpers in het 
gebied van federatie Midden Nederland en de voorbereidingen 
ten aanzien van het concept Waterbeheerplan 20162021. Rela
tief nieuw in dit plan is dat het recreatief medegebruik ook een 
hoofdstuk in het plan heeft gekregen. 
Na jaren van voorbereiding was het dan eindelijk zover. Op 5 
maart hebben bestuurders van het Waterschap Rijn en IJssel, 
Sportvisserij Oost Nederland en de Federatie Midden Neder
land de handtekeningen onder het Visplan gezet. Sportvisserij 
Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
realisatie van dit visplan.

VBC Zuiderzeeland

Naast een leerzaam veldbezoek is de VBC 3 keer bijeen ge
weest. Er is veel tijd besteed aan de afronding van het Visplan. 
Naar verwachting zal in 2015 de ondertekening plaatsvinden. 
Het maaibeleid is enkele keren onderwerp van bespreking 
geweest met de conclusie dat er veel te regelen valt met het 
waterschap maar dat planmatige aanpak wel een pre is. 
Tijdens de VBCexcursie op 10 september hebben Willie 
van Emmerik van Sportvisserij Nederland en Martijn Hokken 
presentaties gegeven over waterplantenbeheer en maaibeheer. 
Tevens is er een demonstratie gegeven met een milieuvriende
lijke maaiboot. Deze boot veroorzaakt weinig wervelingen in 

Ondertekening visplan Rijn en IJssel
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het water waardoor de kans op vissterfte door zuurstofgebrek 
aanzienlijk afneemt.

Een aalvisbeleid ontbreekt nog en mede op aandringen van de 
sportvisserij heeft  het waterschap er hard aan gewerkt om in 
2015 een beluit te nemen. 
Het aalvisrecht is in september behandeld in de Algemene Ver
gadering van het Waterschap. In het voorstel aan de Algemene 
Vergadering waren vier scenario’s uitgewerkt:
1.  Conformeren aan landelijk beleid
2.  Vrijwillige verduurzaming van de aalvisserij
3.  Verplichten van verduurzaming via overeenkomsten
4.  Beëindiging van de beroepsvisserij
De Algemene Vergadering is voorgesteld om in te stemmen met 
vrijwillige verduurzaming. Een definitief besluit zal overigens pas 
in 2015 genomen worden.

VBC Veluwe

De VBC Veluwe is niet bijeen geweest in 2014. Wel is er een 
bijeenkomst geweest van de werkgroep VBC Veluwe. Een 
VBC werkgroep is relatief nieuw voor onze federatie en deze 
werkgroep is dan ook de eerste in het  werkgebied. Het beleid 
is er op gericht de komende jaren voor alle VBC gebieden een 

werkgroep samen te stellen. De VBC werkgroep Veluwe bestaat 
uit afgevaardigden van de hengelsport verenigingen binnen het 
VBC gebied. Over het algemeen wordt deze vergadering ge
houden voor een VBC bijeenkomst. Uit deze vergadering komen 
onderwerpen die op de agenda worden gezet voor de ‘officiële’ 
VBC vergadering. Aan  die ‘officiële’ VBC vergadering nemen 
enkele afgevaardigden van de hsven deel. De deelnemende 
hsven en de federatie zijn erg positief over deze constructie. 

VBC Vechtstromen

De VBC Vechtstromen is een samenvoeging van de voormalige 
VBC’s Regge & Dinkel en Velt & Vecht. De bijeenkomst van de 
VBC stond dan ook in het teken van een nadere kennismaking 
met de (nieuwe) partners. Buiten de VBC om zijn er veel en 
goede contacten met het waterschap en Staatsbosbeheer. De 
volgende doelen hebben we voor de toekomst vastgelegd:
• Visstandbeheer blijft bij de VBC. Hier worden zaken bespro

ken als vismigratieonderzoeken, inzet vrijwilligers, uitzettin
gen, visstand etc.

•  Er komt 1 VBC, waarin zowel Sportvisserij Oost Nederland 
als Federatie Groningen/Drenthe vertegenwoordigd is, die 
minimaal 2 maal per jaar bijeenkomt.

• Wat beleving van water c.q. recreatief medegebruik betreft 
volgen we het spoor van het ‘gezonde verstand’. Er kan veel 
maar niet overal.

VBC Groot Salland

Er is al een aantal jaren geen officiële VBC Groot Salland. Wel 
is er  intensief overleg tussen de beleidsmedewerkers van het 
waterschap en de federatie. De volgende onderwerpen zijn 
aan de orde geweest: herinrichting Overijsselse kanalen, uitzet 
karper in de wateren van de hsv Ons Vermaak in Kampen, pilot 
‘voetvalveldje’ jeugdvissers Olst, ontstening oevers Vecht, beleid 
uitzet karpers en concept Waterbeheerplan 20162021.

Ondertekening visplan Zuiderzeeland

Milieuvriendelijke maaiboot Ermelo
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Controle en handhaving

Feiten en cijfers

Sportvisserij OostNederland heeft in 2014 deelgenomen aan 
het Toezichtsplan Overijsselse Vecht.
In dit plan werken verschillende handhavende partijen samen 
om het stroomgebied van de Overijsselse Vecht zo leefbaar en 
veilig mogelijk te houden. 

Resultaten:

Door Boa’s:

Constateringen Waarschuwingen PV

578 120 35

Door Federatieve controleurs:

Constateringen Waarschuwingen

195 34

De processenverbaal werden onder meer uitgeschreven aan 
bestuurders van snelle motorboten en jetski’s en in verband met 
het onthouden van verzorging van gehouden dieren. Het meest 
werd bekeurd op de overtredingen op de Visserijwet.

Totale controle gegevens 2014 door Boa’s en federatieve contro
leurs van Sportvisserij OostNederland.

Boa’s:

Aantal gecontroleerd Waarschuwingen PV

4293 476 200

Federatie controleurs

Aantal gecontroleerd Waarschuwingen

4368 1148

Landelijke controledag

Sportvisserij OostNederland heeft op 21 juni deel genomen aan 
de landelijke controledag. 
Het weer werkte met name in de ochtend niet zo mee, waardoor 
minder vissers verwacht werden. Desondanks zijn er die dag 508 
vissers gecontroleerd door de boa’s, federatieve controleurs en 
verenigingscontroleurs. 
Naast enkele waarschuwingen, voornamelijk wegens het niet 
kunnen tonen van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswa
teren, zijn slechts 9 processenverbaal opgemaakt voor o.a. het 
vissen zonder schriftelijke toestemming. Twee vissers zijn in de 
gelegenheid gesteld hun VISpas alsnog te tonen. 

Al met al is bijna iedere gecontroleerde sportvisser in het bezit 
van een geldige VISpas en kunnen we spreken van een goed 
resultaat. Met name de samenwerking tussen de boa’s en de 
federatieve controleurs is erg goed bevallen. 

 

Permanente Her- en Bijscholing boa’s

Sportvisserij OostNederland heeft haar kantoor ter beschikking 
gesteld aan de NVWA (Nationale Voedsel en Waren Autoriteit) 
om de permanente Her en Bijscholing te kunnen geven aan  
boa’s van de diverse werkgevers zoals Landschap Overijssel, 
Staatsbosbeer, Landgoed Twickel, Provincie Overijssel en natuur
lijk de boa’s van Sportvisserij OostNederland.
Boa’s uit Domein 2 moeten de modules van de permanente Her 
en bijscholing volgen, anders verliezen ze hun opsporingsbevoegd
heid. Jaarlijks besteden de boa’s hier 3 volledige dagen aan.

Nieuwe controleboot

Na 7 jaar trouwe dienst hebben we afscheid genomen van onze 
controleboot Buster en hebben we een nieuwe aangeschaft.
Na een aantal proefvaarten met verschillende typen boten zijn 
we uiteindelijk op de Alumax Bullit 470 uitgekomen. Het is een 
robuuste uit aluminium vervaardigde werkboot, die we op basis 
van de ervaringen tijdens controle en handhavingactiviteiten 
volledig naar onze wensen hebben laten produceren. De firma 
Alumax heeft onze wensen in vervulling laten gaan en heeft een 
geweldig product afgeleverd waar we de komende jaren uitste
kend mee vooruit kunnen.
Naast de verplichte navigatieverlichting  zijn er  voldoende 
werklampen gemonteerd, die ook  nachtelijke controles mogelijk 
maken. Aan boord is speciale sonarapparatuur waarmee illegale 
vistuigen opgespoord kunnen worden. Met deze boot hebben 
we de maximale controlemogelijkheden in huis gehaald.
 

Controle

De nieuwe Alumax Bullit 470
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Sportvisserijmogelijkheden

Bijkersplas

In februari heeft een visserijkundig onderzoek plaatsgevonden 
in de Bijkersplas. Er is veel witvis aangetroffen in verschillende 
leeftijdsklassen. Van de eerder uitgezette spiegelkarpers werd 
helaas geen enkel exemplaar gevangen en ook grote snoek liet 
zich niet zien. Op basis van het onderzoek werd besloten niet 
meteen vis uit te zetten. Wel werd een plan gemaakt om de 
bevisbaarheid van de plas te verbeteren en voor meer paai en 
opgroeimogelijkheden voor vis te zorgen. In het najaar is gestart 
met werkzaamheden rondom de Bijkersplas. 

Toegang
De toegangswegen zijn opgeknapt. Hierbij gaat het om de toe
gang vanaf de Oude Zwolseweg (schouwpad) en de toegang die 
eveneens een wal vormt tussen de Bijkersplas en het Brouwers
gat. Bij deze laatste zijn er ook een aantal stobben verwijderd 
langs het pad en op de parkeerplaats.

Paai, opgroei en schuilmogelijkheden
De dichtgegroeide hoek is vrij gegraven en bij de Bijkersplas 
aangetrokken. De bomen die hierop groeiden zijn in deze hoek 
verwerkt om paai, opgroei en schuilmogelijkheden te creëren 
voor de vis. Deze hoek heeft een diepte van om en nabij de 
meter.

Eilanden 
Met een aantal omgezaagde populieren zijn de eilanden 
toegankelijk(er) gemaakt voor sportvissers. Bijkomend voordeel 
is dat de nieuwe overgang passeerbaar is voor vissen. De popu
lieren worden op termijn allemaal omgezaagd. Dit gebeurt wel 

gefaseerd, zodat het zo min mogelijk impact heeft op de omge
ving. Populieren zijn geen duurzame bomen en neigen snel te 
rotten van binnen. Dit brengt allerlei risico’s met zich mee, die 
we op deze manier voor zijn. Op termijn worden de populieren 
dus vervangen door meer duurzamere boomsoorten als de eik. 
Op de eilanden worden ook nog enkele visstekken gecreëerd.

Kerstbomen
In januari laten we nog kerstbomen afzinken in de Bijkersplas. 
Dat wordt gedaan om de vissen, en met name de witvis, meer 
schuilmogelijkheden te bieden. De Bijkersplas is kraakhelder en 
heeft weinig schuilplaatsen, het is immers een voormalige zand
winput. De kerstbomen zorgen voor structuur in het water waarin 
de vis zich kan ophouden. Hierdoor kan de vis zich verstoppen 
voor de veelvraat van aalscholvers. 

Thom de Waard van monitoringploeg Salland, veldmedewerker Mark Kouwenhoven en de vrijwilligers van HSV De Voorn uit Nieuwleusen

De eilanden zijn toegankelijker gemaakt voor sportvissers
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Gat van Joosten

Bij het gat van Joosten zijn de nodige verbeteringen gemaakt. 
Eerst is met een klepelmaaier rond de vijver de kleine begroei
ing kort gemaakt. Daarna is de werkgroep van Larcom ingescha
keld en is er een groep vrijwilligers van HSV de Dobber uit Har
denberg opgetrommeld. Samen hebben we heel wat snoeiwerk 
verricht om bestaande visstekken weer toegankelijk te maken.

De mannen van Larcom waren uitgerust met een motorketting
zaag voor het grovere werk en een bosmaaier voor het fijnere 
werk. Met de bosmaaier is vooral riet gemaaid op plaatsen waar 
dit een belemmering vormde voor de sportvissers. 

Na dit snoeiwerk is er contact gezocht met dhr. Sierink, tevens 
eigenaar van het Gat van Joosten. Onze wens was om een 
aantal extra visstekken te creëren. Met een kraan is eerst de buis 
verwijderd die bij de ingang vanaf de Vecht onder water lag. Nu 
is het weer mogelijk voor boten om de plas op te varen. 
Hierna zijn met de kraan de nieuwe visstekken uitgegraven. Bij 
de bestaande visstekken zijn toegangspaden aangelegd. Som
mige visstekken hadden een hoog verval dus is er een flauwe 
toegang gemaakt om val en glijpartijen te voorkomen.

Visvlonders Steenwijkerdiep Zuid 

Samen met 12 verenigingen en Sportvisserij Nederland heeft 
Sportvisserij OostNederland hard gewerkt om het wedstrijd
traject aan het Steenwijkerdiep Zuid weer bevisbaar te maken. 
Door de onverwachte aanleg van een natuurvriendelijke oever 
is dit mooie wedstrijdtraject namelijk niet langer te gebruiken. 
Ondanks alle inspanningen konden het afgelopen jaar de vijftig 
visvlonders helaas nog niet gerealiseerd worden, omdat we de 
gemeentelijke bestemmingsplanprocedure moesten doorlopen.
Door deze procedure is het project onder een vergrootglas 
komen te liggen. De gemeente heeft extra voorwaarden gesteld 
zoals bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing en de realisatie 
van parkeerhavens. We hebben inmiddels aan alle gestelde 
voorwaarden voldaan, het wachten is nu op de formele goed
keuring van de gemeente Steenwijkerland. 
Dit besluit kan wat ons betreft natuurlijk niet snel genoeg geno
men worden. In het jaar 2015 hopen we dan ook weer wedstrij
den te kunnen houden aan dit mooie, rustieke en visrijke water 
in de kop van Overijssel. 

Verruiming Twentekanalen

Rijkswaterstaat is druk bezig met de voorbereidende werkzaam
heden op de verruiming van de Twentekanalen. In verband met 
het toenemende gebruik van grotere schepen is het noodzakelijk 
om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en op verschillende 
plaatsen het kanaal te verdiepen, te verbreden en oeverzones 
aan te passen. Sportvisserij OostNederland zit met de betrokken 
partijen aan tafel om de hengelsportbelangen van dit belangrijke 
viswater te duiden en ze onderdeel te laten zijn van de projectuit
voering van dit miljoenenproject.

Het afgelopen jaar hebben we ons op de verschillende klank
bordbijeenkomsten laten horen. Zodra Arcadis met het voor
ontwerp van het inrichtingsvoorstel begon, hebben we hierop 
ingesproken en zoveel mogelijk geprobeerd bij te sturen. Ook 
hebben we de betrokken verenigingen geraadpleegd. Zo heb
ben we het project met zo’n 25 afgevaardigden van de bij de 
voormalige B.E.T. aangesloten hengelsportverenigingen bespro
ken. Ook is er tijdens deze bijeenkomst gezocht naar alternatieve 
oplossingen voor de voorgenomen natuurvriendelijke oever tus
sen de Lonnekerbrug en de Schutsluis tegenover het Kristalbad. 

Tezamen met een aannemer en enkele vrijwilligers hebben we 
vervolgens een veldbezoek gebracht aan het wedstrijdtraject 
Lonnekerbrug  Schutsluis. Met elkaar zijn we tot een goed on
derbouwd algeheel inrichtingsvoorstel gekomen en hebben we 
specifieke alternatieven aangedragen voor het wedstrijdtraject. In 
2015 monitoren we de gemaakte afspraken met Rijkswaterstaat 
en blijven we er alles aan doen om onze visserijmogelijkheden te 
behouden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2017 
van start gaan en zal de verruiming rond 2020 gereed zijn. 

Gat van Joosten

Visvlonders Steenwijkerdiep
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Promotie
Beursnieuws

Carp Zwolle
Op zaterdag 8 en zondag 9 februari vierde Carp Zwolle haar 
jubileum met de 20ste editie van de grootste karperbeurs van 
Europa. In vijf beurshallen met een gezamenlijk beursoppervlak 
van maar liefst 17.500 m² konden de bijna 15.000 toegestroom
de bezoekers tijdens deze dagen alles vinden wat maar met 
karpervissen te maken heeft.
Sportvisserij Oost Nederland bemande samen met Sportvisserij 
Nederland en de KSN een grote stand. Natuurlijk werden er ter 
plaatse VISpassen en Nacht en Derde hengeltoestemmingen 
verkocht en konden bezoekers meteen lid worden van De KSN. 
Jonge karpervissers konden op het centrale jeugdplein onder 
begeleiding onderlijnen knopen en van alles leren over het vis
sen met visveilige loodsystemen én het vissen met de pen. Ook 
kon de drilltechniek worden getest en verder verbeterd op de 
twee drillsimulatoren. 

Faszination Angeln
In het weekend van 22 en 23 februari vond de hengelsportbeurs 
Faszination Angeln plaats in de Emslandhallen in Lingen, een 
half uurtje rijden vanaf de Duitse grens bij Denekamp. Sportvis
serij OostNederland bemande samen met de mannen van de 
Snoekstudiegroep NederlandBelgië een gezamenlijke informa
tiestand op deze beurs.
Meteen vanaf de opening werd onze stand druk bezocht door 
bezoekers met vragen over o.a. de VISpas, het lidmaatschap van 
een hengelsportvereniging en de wateren waarin je mag vissen. 
Uiteraard was de VISpas en Nacht/Derde Hengeltoestemming 

meteen in onze stand te koop. Voor vragen over o.a. de geslo
ten tijd van het vissen op roofvis konden mensen terecht bij de 
mannen van de Snoekstudiegroep NederlandBelgië (SNB). 
De opgezette snoekenkop, welke in 1988 gevangen was in 
de Millstätter See, trok behoorlijk de aandacht en vooral de 
jeugd was hiervan onder de indruk. Hierdoor kon goed contact 
gemaakt worden met de bezoekers en kon het snoekvissen in 
Nederland onder de aandacht worden gebracht. 

Omdat we regelmatig op Duitse beurzen te vinden zijn, zijn we 
inmiddels goed voorzien van Duitstalige informatie. Daarnaast 
hebben we erg goede contacten met Herbert Kallas, bouwer 
van de website www.angelnindenniederlanden.de. Door het 
actueel houden van deze website, heeft Herbert ontzettend veel 
kennis van de hengelsportmogelijkheden en –regels in Neder
land en ontpopte hij zich tijdens beide beursdagen als een zeer 
waardevolle kracht in de samenwerking met onze vrijwilligers.

Karperclinic

Begin februari was onze vergaderruimte even het domein van 
een tweetal studenten van AOC De Groene Welle, die in het 
kader van hun opleiding een karperclinic voor jeugd wilden 
organiseren.
Beide jongens hadden de volledige organisatie in handen. Zo 
moesten zij zelf de uitnodigingen maken en versturen, gastspre
kers en materialen regelen en een lunch. Naast het begeleiden 
van stagiairs van AOC De Groene Welle faciliteert Sportvisserij 
Oost Nederland de school met materialen en beschikbaar stel
len van ons gebouw voor studieprojecten.

Karperclinic
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Wereld Vismigratiedag

Op zaterdag 24 mei was het Wereld Vismigratiedag. Op deze 
dag organiseerde het Waterschap Vechtstromen een visdag in 
het nieuwe Vechtpark in Hardenberg. Vrijwilligers van HSV De 
Dobber uit Hardenberg waren er ook bij en vertegenwoordigden 
naast hun actieve hengelsportvereniging ook Sportvisserij Oost 
Nederland. Bezoekers konden zowel met de hengel als met 
schepnetten proberen een visje te vangen. Ook waren er aquaria 
met vissen uit de Vecht die met behulp van een zoekkaart ge
determineerd konden worden. Tijdens deze dag werd het grote 
belang van vistrappen benadrukt.

Vistafette en jeugddag

Na een goede voorbereiding was alles in kannen en kruiken om 
op Nationale Hengeldag de Vistafette in Ommen te organiseren. 
Helaas moesten we dit evenement op het allerlaatste moment 
uitstellen naar 27 september in verband met de plotselinge 
gevaarlijk hoge waterstand in de Overijsselse Vecht. Een grote 
teleurstelling, niet alleen voor ons en de deelnemers die zich 
al hadden opgegeven, maar ook voor Vechtdal Marketing, 

waarmee we dit unieke evenement zouden organiseren en voor 
de opgetrommelde notaris, die het wereldrecord “meeste vissers 
tegelijk langs een rivier” zou gaan vaststellen.

Omdat we voor het jeugdprogramma nog konden uitwijken naar 
een nabij gelegen locatie, besloten we dit programma wel door 
te laten gaan. Een uitstekende beslissing bleek later, want bijna 
alles zat gelukkig mee. Voldoende vrijwilligers, prachtig weer, 
zo’n 70 kinderen die meededen en een goede sfeer. Alleen de 
vis werkte niet mee. Zelfs de ervaren vissers die visdemonstraties 
verzorgden, slaagden er niet in om een visje te vangen.
’s Ochtends was er een themaprogramma, waarbij kinderen in 
groepen actief konden deelnemen aan verschillende visthema’s. 
Hierbij kwamen allerlei facetten van hengelsport aan de orde, 
zoals karpervissen, vliegvissen, roofvissen, feedervissen, matchvis
sen, vissen met de vaste stok, hengelbouw, voer maken. Ook 
was er door een aantal leden van onze monitoringsploeg in een 
vijver verderop wat vis gevangen, die bewaard werd in aquaria. 
De kinderen kregen tijdens het themaprogramma een minivisles 
over de vis en zijn leefomgeving.
We konden het afgelopen jaar ook op onze federatiekampioenen 
rekenen. Karpervissende dames Bianca en Lizette leerden de 
kinderen hoe ze rigs moesten knopen en Tim Voerman gaf zijn 
beste wedstrijdtips prijs. Wie wilde mocht zelfs op de viskist van 
Tim zitten om een hengel uit te gooien.

Snoekboek

VISTV held Ed Stoop was speciaal voor het uitreiken van het 
hagelnieuwe snoekboek van de Snoekstudiegroep Nederland
België naar Ommen gekomen. Een van de jeugdige deelnemers 
was de gelukkige die als eerste het boek uit handen van Ed 
Stoop mee naar huis mocht nemen. Na afloop van de dag kre
gen alle jeugdige deelnemers dit mooie boek mee. 

PROMOTIE

Vismigratiedag

Ed Stoop reikt het eerste Snoekboek uit
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Foto’s en film vanuit het luchtruim
Na een rondgang eind september bij de deelnemende toeris
tische ondernemers aan de Vistafette en na afzeggingen van 
een aantal groepen, bleek dat een serieuze wereldrecordpoging 
niet haalbaar was op deze datum. Opnieuw werd de Vistafette 
afgelast.
Omdat er speciaal voor het evenement tot twee maal toe een 
helikopter gereserveerd was, wilde we deze nu alsnog inzetten
voor een andere klus. Resultaat: we hebben een prachtige serie 
luchtfoto’s en een film van verschillende wateren in ons werkge
bied. Zo hebben we op verschillende locaties boven de IJssel 
de werkzaamheden van Ruimte voor de Rivier in beeld gebracht. 
Daarnaast zijn een deel van de Overijsselse Vecht en natuurlijk 
onze eigen Bijkersplas, op de gevoelige plaat vastgelegd. 

Dubbel feest in Marknesse

Op 7 juni vierde HSV ’t Snoekje haar 60 jarig jubileum. Speciaal 
voor deze dag verzorgden enkele vismeesters een aangepaste 
visles voor zo’n 15 jeugdleden van de vereniging.
Een week later vond de jaarlijkse straatspeeldag in Marknesse 
plaats. Hier komen elk jaar zo’n 400 kinderen op af! Voor de 
tweede keer waren hier enkele vrijwilligers van Sportvisserij Oost 
Nederland aanwezig met de federatiestand en wat leuke spel
letjes waarbij de kinderen een prijsje konden winnen. 

Big Jump

Sinds 2008 organiseren verschillende Natuur en Milieufederaties 
en Waterschappen Big Jumps in Nederland. Vanaf 2012 werken 
ze intensief samen om heel Nederland te laten springen voor 
schoner water. Niet alleen in Nederland vindt de Big Jump 
plaats, maar in heel Europa. Naar schatting sprongen er het 
afgelopen jaar in heel Europa op 175 locaties 30 tot 50 duizend 
mensen in het water.

In Nederland vond in 7 provincies de Big Jump plaats. In de 
Provincie Overijssel was dat op zaterdagmiddag 28 juni, waarbij 
om exact 14.10 uur zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd het 
Steenwijkerdiep in sprongen. Burgemeester Marja van der Tas, 
waterschapbestuurder Karst Spijkervet en directeur Natuur en 
Milieu Overijssel, Godelieve Wijffels, gaven het startsein voor de 
Big Jump. Vrijwilligers van HSV Steenwijk en een vismeester van 
HSV De Delle uit Vledder waren ook aanwezig om bij te dragen 
middels een andere wateractiviteit: vissen natuurlijk!

Visles op de basisschool

Het aantal vislessen op de basisschool is het afgelopen jaar on
geveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor. Met 
bijna 70 lessen kunnen we spreken van een heel mooi resultaat. 
Ook landelijk zijn de doelen die voor 2014 t.a.v. de vislessen 
gesteld waren ruimschoots behaald.

Vecht bij Zwolle

Visles op de basisschool
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Helaas hebben 2 vismeesters wegens gezondheidsproblemen 
hun taken moeten neerleggen. In 2013 zijn 12 vismeesters actief 
geweest. Het afgelopen jaar mochten enkele klassen gebruik 
maken van een vijver bij Wild Bijzonder Vissen in Reutum om het 
vissen in de praktijk te brengen. Wij bedanken Wild Bijzonder 
Vissen hartelijk voor deze sponsoring.
Natuurlijk kunnen onze vismeesters niet alleen een visles verzor
gen. Tijdens de lessen zijn altijd voldoende enthousiaste vrijwil
ligers aanwezig van (plaatselijke) hengelsportverenigingen.
Het doel om vislessen te integreren in het basisonderwijs wordt 
langzamerhand steeds meer bereikt, we zien nu jaarlijks aanvra
gen van scholen waar al eerder vislessen zijn verzorgd.

Visgidsen in Oost Nederland

Het afgelopen jaar hebben we goede contacten gelegd met een 
drietal ervaren visgidsen in ons werkgebied. Tijdens beurzen en 
evenementen verzorgen onze vrijwilligers en de visgidsen zelf de 
promotie van hun activiteiten. 

Eeuwe Weening

“Als visgids met ruim 30 jaar viservaring heb ik op vele 

wateren in en rond de Noordoostpolder op de meest uit-

eenlopende vissoorten gevist. En niet zonder succes!”

Ingmar Boersma

“Mijn naam is Ingmar Boersma. Ik ben visgids in en om 

Zwolle met tientallen jaren viservaring ter plaatse in alle 

seizoenen, met kennis van het water en het materiaal en 

daarnaast voorzitter van de Snoekstudiegroep Nederland-

België.”

Tim Hulshof

“Wil je ook eens vissen met een roofvisspecialist in het 

IJsselgebied? Dan nodig ik je uit om bij mij aan boord te 

stappen. Ik wil graag mijn ruim 15 jaar ervaring met het 

vissen op grote rivieren op voornamelijk snoekbaars, snoek 

en tegenwoordig ook meerval, met je delen.”

Nieuwe website

Op de valreep naar het nieuwe jaar hebben we onze website 
volledig vernieuwd. In de eerste plaats valt hierbij het nieuwe 
design op. Hierbij is meer uitgegaan van ‘touch’ (het aantikken 
met vinger) en ‘swype’ (scrollen met de hand) bediening en 
wordt meer gebruik gemaakt van beeld en iconen.
Daarnaast zijn social media meer geïn
tegreerd in de website. Denk hierbij aan 
plugins voor het inloggen en reageren 
op nieuwsberichten met je facebook
account, embedded Youtube video’s, 
en meer.

Mobiel gebruik
Een derde belangrijke wijziging is dat de website geschikt is 
gemaakt voor mobiel gebruik. Het aandeel mobiele gebrui
kers (smartphones en tablets) groeit de laatste drie jaar snel 
van enkele procenten tot zelfs meer dan 30%. Via ‘responsive 
design’ wordt de website automatisch 
geschaald op basis van de resolutie van 
het gebruikte apparaat. 

We hebben meteen van de gelegen
heid gebruik gemaakt om op basis 
van gebruikersstatistieken de inhoud 
van de site te optimaliseren. Hierbij is 
uitgebreid gekeken naar het gebruik 
van de website: veel bezochte pagina’s 
hebben bijvoorbeeld een belangrij
kere plek gekregen en de navigatie is 
aangepast.

De nieuwe website is ‘responsive’ en 
hiermee ook geschikt voor bijvoorbeeld 
smartphones.
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Wedstrijden
Noordoostelijk Kampioenschap

Op 12 april was het NoordWillemskanaal bij Tynaarlo het toneel voor het inmid
dels traditionele Noordoostelijk Kampioenschap. De organisatie lag dit jaar in 
handen van de Federatie Groningen/Drenthe. Met 5186 gram vis was G. Exel van 
het Dobbertje uit Erica de beste van 155 deelnemers aan de wedstrijd en mocht hij 
het kampioensbord mee naar huis nemen. Tweede werd G. van der Meer van De 
Oanslag Harkema met 4856 gram en derde werd P. Honderd van hsv TynaarloVries 
met 3516 gram vis.

Jeugd

Op 7 juni visten 47 deelnemers in het Steenwijkerdiep de selectiewedstrijden voor  
junioren in de categorieën A, B en C. In totaal werd 26.518 gram vis gevangen.  
Degenen die doorgingen naar de Nederlandse Kampioenschappen:

Categorie A (1 vak):

1 Gerrald Budding 't Vangertje 4112 gram

2 Erik Schreurs O.K.O. 1785 gram

3 Jeffrey Bakkernes H.S.V. De Karper 1765 gram

4 Tim Voerman H.S.V.Haaksbergen 1137 gram

5 Bert van den Hardenberg O.K.O. 971 gram

7 Daan Berkel van H.S.V. De Karper 924 gram

Categorie B (2 vakken):

1 Florian Wijsman H.S.V. Raalte 872 gram

2 Stef Geertman H.S.V.De Dobber 768 gram

3 Raymond Kanon H.S.V. Ons Belang Zutphen 795 gram

4 Lars Enzerink H.S.V.VIOS 671 gram

5 Wout Hermelink 't Vangertje 725 gram

6 Jesse Averdijk H.S.V. Raalte 662 gram

7 Henrico Lente van O.K.O. 465 gram

13 Berjan Bruggink H.S.V.De Dobber 279 gram

Categorie C (1 vak):

1 Tijgo Pijnacker H.S.V. Raalte 841 gram

2 Kevin Bruggink H.S.V.De Dobber 771 gram

3 Martin Put van de O.K.O. 613 gram

Lid Nationale Selectie

Jeffrey Bakkernes, Martijn Bakker en 
Daan van Berkel op het NK Zoetwatervissen 
junioren
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Feeder

Een week nadat de junioren zich van hun beste kant lieten zien, deden de 71 deelnemers aan de selectiewedstrijd Feedervissen in 
de Urkervaart op 14 juni hun best om zich te kwalificeren voor de Nederlandse Kampioenschappen. Er werd gevist in 5 vakken en de 
totale vangst bedroeg 562.893 gram vis. De volgende deelnemers gingen door:

1 Jan Veenman HSV Steenwijk 40000 gram

2 Dennis Mast HSV Ons Belang Zutphen 32647 gram

3 Wout Vinke HSV Zwartewaterland 23059 gram

4 WoutJan Kuik HSV Zwartewaterland 22188 gram

5 Richart Wijzenbroek HSV De Hengelsport 19296 gram

6 Fred Haan de HSV De Hengelsport 23669 gram

7 Edwin Groot de HSV De Hengelsport 19620 gram

8 Klaas Huisman HSV Staphorst 16074 gram

9 Marinus Schievink HSV OHV 14743 gram

10 Rene Wilderink HSV.Haaksbergen 12141 gram

11 Lub Snijder De Blijde Baars 21770 gram

Individueel/Korpsen

Nog een week later, op 21 juni, was het in de Hoogeveense Vaart de beurt aan de 113 deelnemers aan de laatste selectiewedstrijd: 
korpsen gecombineerd met individueel. De totale vangst was 91.343 gram vis.

Er gingen 22 deelnemers door naar het NK Individueel (5 vakken):

1 Erik Paarhuis H.S.V.Ons Genoegen 13715 gram

2 Henny Bruggen van de H.S.V. De Karper 8362 gram

3 Egbert Kolthoorn O.K.O. 3396 gram

4 Freddy Penterman H.S.V. De Karper 1910 gram

5 Lars Enzerink H.S.V.VIOS 1047 gram

6 Wilco Smit H.S.V. De Rietvoorn 6561 gram

7 Aart Elskamp O.K.O. 2581 gram

8 Frans Berkel van H.S.V. De Karper 2359 gram

9 Edwin Groot de H.S.V. De Hengelsport 1485 gram

10 Herman Reinders H.S.V.Ons Genoegen 1008 gram

11 Bjorn Kienhuis H.S.V. Vislust 5024 gram

12 Joop Jansen H.S.V. De Karper 1796 gram

13 Jacco Kregel H.S.V. De Hengelsport 1759 gram

14 Ramond Woutstra H.S.V. Vislust 1450 gram

15 Melle Eleveld H.S.V. De Karper 961 gram

16 Theo Pelgrim H.S.V. De Karper 2840 gram

17 Owen Poulssen H.S.V."t zwartewaterland 1423 gram

18 Wim Smit H.S.V. De Rietvoorn 1393 gram

19 Klaas Huisman H.S.V. Staphorst 919 gram

20 Jaap Bijleveld H.S.V. De Hengelsport 856 gram

30 Nico Bakkernes H.S.V. De Karper 332 gram

60 LH Bargeman H.S.V. Bathmen 38 gram
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Daarnaast gingen 6 korpsen door naar het NK Korpsen (eveneens 5 vakken)

Nico Bakkernes H.S.V. De Karper 332 de karper 2

Jeffrey Bakkernes H.S.V. De Karper 404 de karper 2

Frans Berkel van H.S.V. De Karper 2359 de karper 2

Henny Bruggen van de H.S.V. De Karper 8362 de karper 2

Gerard Meerveld H.S.V. De Karper 126 de karper 2

   11583  

Fred Hekkers H.S.V. De Karper 365 de karper 1

Joop Jansen H.S.V. De Karper 1796 de karper 1

Theo Pelgrim H.S.V. De Karper 2840 de karper 1

Freddy Penterman H.S.V. De Karper 1910 de karper 1

Tonny Seegers H.S.V. De Karper 286 de karper 1

   7197  

Erick Wind H.S.V.Ons Genoegen 59 ons genoegen vroomshoop

Henri Wind H.S.V.Ons Genoegen 147 ons genoegen vroomshoop

Klaus Krahwinkel H.S.V.Ons Genoegen 313 ons genoegen vroomshoop

Erik Paarhuis H.S.V.Ons Genoegen 13715 ons genoegen vroomshoop

Dick Wind H.S.V.Ons Genoegen 2799 ons genoegen vroomshoop

   17033  

Jan Kerkdijk H.S.V. De Rietvoorn 36 de rietvoorn

John Potgieter H.S.V. De Rietvoorn 578 de rietvoorn

Gerrit Schuurman H.S.V. De Rietvoorn 35 de rietvoorn

Wilco Smit H.S.V. De Rietvoorn 6561 de rietvoorn

Wim Smit H.S.V. De Rietvoorn 1393 de rietvoorn

   8603  

Remo Ambergen H.S.V. Vislust 34 vislust almelo

Bjorn Kienhuis H.S.V. Vislust 5024 vislust almelo

Hans Oude Bennink H.S.V. Vislust 85 vislust almelo

Ben Woudstra H.S.V. Vislust 256 vislust almelo

Ramond Woutstra H.S.V. Vislust 1450 vislust almelo

   6849  

Willy Blom H.S.V.Haaksbergen 190 haaksbergen 2

Robert Hiddink H.S.V.Haaksbergen 144 haaksbergen 2

Wilbert Mentink H.S.V.Haaksbergen 630 haaksbergen 2

Christiaan Heiart H.S.V.Haaksbergen 1424 haaksbergen 2

Rick Kolstee te H.S.V.Haaksbergen 97 haaksbergen 2

2485

Lid Nationale Selectie
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Prijzenwedstrijd SVON

Jaarlijks wordt in september voor leden van bij onze federatie 
aangesloten hengelsportverenigingen een prijzenwedstrijd 
gehouden. Op 20 september togen 59 deelnemers naar het 
Beukerskanaal bij Giethoorn om de prijzenpot. Er werd 178.120 
gram vis uit het kanaal gehengeld. Vakwinnaars waren:

Jacco Kregel De Hengelsport Zwolle 1 21998

Koen Jongeman H.S.V. VIOS 2 8340

Bertus Hudepohl H.S.V. OHV 3 5475

Klaas Huisman H.S.V. Staphorst 4 4097

Wout Vinke H.S.V. Zwartewaterland 5 3917

Podiumplekken tijdens NK Zoetwatervissen Junioren

Op zaterdag 6 september vond het Nederlands Kampioenschap 
Zoetwatervissen Junioren plaats in de Arkervaart bij Nijkerk. Het 
parcours werd bezet door 106 deelnemers die allen gretig stre
den voor een eretitel. Werd Tim Voerman uit Enschede vorig jaar 
Nederlands Kampioen, ook dit jaar wisten 2 deelnemers vanuit 
Sportvisserij Oost Nederland een podiumplek te bemachtigen.
  
Zilver en brons
In de categorie A viste Jeffrey Bakkernes de zilveren medaille bij 
elkaar door tweede te worden met 2266 gram vis. In zijn kielzog 
greep Daan van Berkel in dezelfde categorie de bronzen plak 
door derde te worden met 2236 gram vis. Beide heren vissen 
voor HSV De Karper uit Brummen. 

Wedstrijdkampioenen

Ook het afgelopen jaar kende Sportvisserij Oost Nederland 
wedstrijdkampioenen. Op 13 september jl. werd het Nederlands 
Kampioenschap Feedervissen gewonnen door Klaas Huisman uit 
Koekange. Klaas wist overtuigend met ruim 14 kilo vis de gouden 
titel te behalen. In datzelfde weekend vond het Werelkampioen
schap Zoetwatervissen plaats in Kroatië. Hier pakte Stefan Altena 
uit Wierden samen met zijn team het goud. Individueel won 
Stefan ook nog eens de zilveren medaille. Beide mannen zijn op 
maandag 3 november door Sportvisserij Oost Nederland in het 
bijzijn van familie, enkele vrienden en bestuursleden in het zon
netje gezet.

Viswedstrijden toegestaan in Deventer jachthaven

Met je VISpas mocht je al vissen in de openbaar toegankelijke 
delen van de jachthaven in Deventer. Het afgelopen jaar hebben 
we toestemming verkregen om buiten het vaarseizoen ook vanaf 
de steigers te vissen.
De toestemming om buiten het vaarseizoen te mogen vissen 
vanaf de steigers in de jachthaven geldt alleen voor het vissen 
van wedstrijden en daarvoor is wel een wedstrijdtoestemming 
vereist. 
Op zaterdag 8 november werd deze “winter”visserij ingeluid 
met een wedstrijd voor bestuur en medewerkers van SVON, onze

rayonbesturen en de besturen van onze aangesloten hengel
sportverenigingen in rayon 2. Mandrie Ligtenberg, penningmees
ter van rayon 4, wist met zo’n 2,5 kilo vis deze gezellige wedstrijd 
te winnen. 
Na afloop werd er onder het genot van een drankje en balle
tje gehakt nog even gezellig nagepraat in het clubhuis van de 
jachthaven, waarbij uiteraard ook een afgevaardigde van het 
havenbestuur aanwezig was. Tijdens wedstrijden mag overigens 
ook gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen in 
de jachthaven.

Opschorten aangepaste wedstrijdbepalingen

De barbeel wordt in ons gebied, met name de IJssel, gezien als 
een mooie bonusvis bij wedstrijden. Echter, deze vis is erg kwets
baar. Daarom golden sinds 2011 voor het bewaren van barbelen 
in leefnetten bij wedstrijden adviezen ter bescherming van de 
barbeel. Men werd o.a. geadviseerd een rubber of rubber gecoat 
leefnet te gebruiken, waardoor de kans geminimaliseerd wordt 
dat de barbeel met zijn rugvin verstrikt raakt in het net.
Begin 2014 zijn de bepalingen bij onze wedstrijdtoestemming 
verder aangepast op basis van een adviesrapport van Sport
visserij Nederland, waardoor barbeel helemaal niet meer zou 
mogen worden bewaard en ook niet meer zou meetellen voor 
de wedstrijd. Naar aanleiding van deze aanpassing, hebben wij 
verschillende reacties ontvangen van o.a. wedstrijdvissers die 
veel ervaring hebben met het vissen op barbeel. 

Tijdens een informatiebijeenkomst in het voorjaar met deze 
ervaringsdeskundigen en Hengelsport Federatie Midden Neder
land, waar dezelfde kwestie speelt, hebben wij besloten om tot 
maart 2015 de aanpassingen van de wedstrijdbepalingen op te 
schorten. In de tussenliggende periode zullen wij met Hengel
sport Federatie Midden Nederland nader onderzoek doen naar 
de gevolgen van het bewaren van barbelen in leefnetten. Op 
onze wedstrijdtoestemmingen waren in 2014 dan ook de oude 
wedstrijdbepalingen van toepassing voor wat betreft de barbeel.

Leden wedstrijdcommissie

Jan de Vries, Jannes Kars, Jan Vink en Meine Luchtmeijer.

Kampioenen Klaas Huisman en Stefan Altena
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H.S.V. “Vislust” 
Almelo

H.S.V. De Karper 
Borne

H.S.V. “Het Dinkelland” 
Denekamp

H.S.V. “’t Vangertje”  
Denekamp

H.S.V. “’t Simmetje” 
Diepenheim

H.S.V. VIOS 
Enschede

H.S.V. t Zumpke”  
Enter

Goorse Hengelsportvereniging 

H.S.V. “Haaksbergen” 

Ons Genoegen 
Hengelo

H.S.V. “De Rietvoorn”  
Holten

H.S.V. De Gouden Karper 
Laren

H.S.V. “V.V.L.O.”  
Losser

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Nijverdal

O.H.V. Oldenzaal 

H.S.V. “Ons Vermaak” 
Rijssen

H.S.V. “Ons Genoegen”  
Wierden

H.S.V. de Sportvisser 
Apeldoorn

Tot Ons Genoegen 
Apeldoorn

H.S.V. “Bathmen” 

H.S.V. “De Karper” Brummen 

Deventer H.S.V.  

H.S.V. De Stokvissen 
Deventer

D.H.V. Diepenveen 

H.S.V. Eerbeek 

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Gorssel

H.S.V. “Helpt Elkander”  
Hattem

H.S.V. De Snoekbaars 
Heerde

H.S.V. Ons Vermaak 
Kampen

H.S.V. “De Vriendschap”  
Beekbergen

H.S.V. Oldebroek en Omstreken 
Wezep

H.S.V. “Olst” 

H.S.V. “Het Plaatselijk Belang”  
Terwolde

H.S.V. Ontspanning  
Vaassen

H.S.V. “Voorst”  

Hengelsportverenigingen
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H.S.V. “De Sportvisser”  
Wapenveld

H.S.V. “O.K.O.”  
Oosterwolde

H.S.V. “Wijhe”  

H.S.V. “Ons Belang” Zutphen 

H.S.V. “Het Baarsje” Blokzijl

H.S.V. De Voorn 
De Wijk

H.S.V. Dwingeloo

H.S.V. Het Poldervoorntje 
Emmeloord

H.S.V. ’t Stekkie 
Ens

H.S.V. Zwartewaterland 
HasseltZwartsluis

HSV Heno 
Havelte

H.S.V. Het Vette Baarsje 
Hoogeveen

H.S.V. ’t Snoekje 
Marknesse

Meppeler Hengelaarsvereniging 

H.S.V. ’t Baarsje 
Oldemarkt

Staphorster H.S.V. 

H.S.V. Steenwijk

H.S.V. De Blijde Baars 
Urk

H.S.V. De Karper 
Vollenhove

H.S.V. Visgenoegen 
Zuidwolde

H.S.V. De Delle

Vledder

H.S.V. Het Zwartewater 
Genemuiden

H.S.V. Ons Genoegen 
Balkbrug

H.S.V. “Bergentheim e.o.” 

H.S.V. “Tot Ons Plezier” Coevorden 

H.S.V. De Brasem 
Dalfsen

H.S.V. De Brasem 
Dedemsvaart

H.S.V. “De Dobber” Hardenberg

H.S.V. “Lemelerveld” 

H.S.V. “De Voorn” 
Nieuwleusen

H.S.V. De Rietvoorn 
Ommen

H.S.V. “Raalte” 

H.S.V. Ons Genoegen 
Vroomshoop

H.S.V. “’t Meuntje”

Westerhaar

Visserijvereniging De Hengelsport 
Zwolle
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