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De jaarrekening laat opnieuw een aanzienlijk positief 
resultaat zien. De oorzaak daarvan vindt u omschreven in 
het betreffende hoofdstuk. Voor de komende jaren moet 
rekening worden gehouden met verwerving van vis- en 
looprechten en vragen de toegenomen werkzaamheden 
op enkele terreinen om uitbreiding van personeel. Reden 
waarom een geringe contributieverhoging noodzakelijk is. 
Het voorstel daartoe en de onderbouwing daarvan zal bij 
de agenda van de ALV 2013 worden gevoegd.

Door de uitgebouwde contacten worden we steeds vaker 
betrokken bij het te voeren beleid van gemeentelijke, 
provinciale en landelijke overheden, alsmede waterschap-
pen. We kunnen hen daardoor gevraagd en ongevraagd 
advies geven. Wel moeten we daarvoor beschikken over 
voldoende capaciteit en kennis. Voor diverse, federatie-
overstijgende  zaken kunnen we daarnaast een beroep 
doen op de medewerkers van Sportvisserij Nederland. 
Door op deze wijze te werken kunnen we steeds meer be-
reiken voor de hengelaar aan de waterkant. En daar doen 
we het tenslotte voor.

Naast de eerder genoemde onderwerpen komen de 
komende jaren veel zaken op ons af. Daarbij weten we 
ons gesteund door onze leden, maar vooral ook door de 
medewerkers in Raalte. Door hun inzet stimuleren ze ons 
als bestuur. Gezamenlijk zullen we ons ook in de toekomst 
inzetten voor onze leden en de bij hen aangesloten sport-
vissers.
Moge het lezen van dit jaarverslag een stimulans zijn om 
voort te gaan op de ingeslagen weg:
Ons blijven inzetten voor een krachtige federatie in het 
belang van de sportvissers.

Jan Eggens
Voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag 2012.
U treft er, evenals voorgaande jaren, een veelheid aan informatie in aan.
Daaruit blijkt opnieuw dat onze federatie, rayons en verenigingen veel werk verzetten in 
het belang van de hengelsport in Oost-Nederland.
In de verschillende hoofdstukken van dit verslag leggen alle betrokkenen verantwoording 
af over het gevoerde beleid in 2012.
Opnieuw kunnen we melding maken van een lichte toename van het aantal leden bij de 
aangesloten verenigingen. Het bestuur is zeer tevreden met het behaalde resultaat.

Voorwoord
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Huisvesting
Met betrekking tot de huisvesting kan worden geconsta-
teerd dat deze duidelijk voorziet in de behoefte. Wel zal er 
in 2013/2014 incidenteel groot onderhoud dienen plaats 
te vinden. Tevens is het voornemen te onderzoeken in 
hoeverre energiebeperkende maatregelen kunnen worden 
doorgevoerd.
De inrichting op de 2e verdieping is gerealiseerd en daar-
door geschikt gemaakt voor het houden van vergaderingen 
en cursussen. Met Sportvisserij Nederland vindt overleg 
plaats in hoeverre gebruikmaking van deze locatie voor 
bijeenkomsten mogelijk is.

Viswater
Ook dit jaar is er opnieuw sprake van uitbreiding van 
viswater dat wordt opgenomen in de Gezamenlijke Lijst 
van Nederlandse Viswateren 2013 - 2014 - 2014. Voor elke 
visser is dit van belang.
Ter uitvoering van het in het beleidsplan genoemde 
speerpunt “Behoud en uitbreiding vis- en looprechten“ 
heeft in 2012 met overgrote meerderheid van stemmen de 
Algemene Ledenvergadering besloten de Bijkersplas aan 
te kopen en een fonds in te stellen. Voor onze federatie 
is dit een historisch moment. Het is van groot belang dat 
verenigingen voortdurend de vinger aan de pols houden 
en ontwikkelingen en/of plannen die ruimte bieden voor 

het verkrijgen dan wel verwerven van viswater tijdig signa-
leren. Door diverse overheidsmaatregelen dient er rekening 
mee te worden gehouden dat de kans aanwezig is dat de 
toegankelijkheid tot wateren zal worden beperkt. Daarom is 
het van het allergrootste belang vanaf de start van plannen 
hierbij te worden betrokken.

Contacten met waterbeheerders en andere verstrekkers 
van vis-en looprechten
De VBC’s blijven een belangrijke schakel vormen binnen 
het overleg met waterbeheerders dat plaats vindt. De 
samenwerking met de waterschappen, de buurfederaties, 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is prima. 
Ook het vorig jaar geïntroduceerde vernieuwde model van 
het WAVI-overleg binnen onze federatie kan in hoge mate 
bijdragen tot een nog beter contact.  Echter geconstateerd 
moet worden dat het een en ander nog niet functioneert 
zoals dat in feite gewenst is. De komende tijd zal hier-
aan meer aandacht dienen te worden besteed. Zoals is 
gepresenteerd tijdens de jaarvergadering 2012 vormen de 
verenigingen en de rayons hierbij een zeer belangrijke rol.
Elk jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de Beheer-
seenheid Twenthekanalen en Sportvisserij Oost Nederland.
Geconcludeerd kan worden dat de samenwerking volgens 
verwachting verloopt.

Geconstateerd kan worden dat de hengelsport ook in 2012 een gestadige groei door-
maakt. Daarnaast is eveneens een groei van de maatschappelijke acceptatie duidelijk 
waarneembaar. Het lidmaatschap van Sportvisserij Nederland als één van de grootste 
bonden in ledental van NOC/NSF draagt hier zeker aan bij.
Aan de beoogde uitvoering van de genoemde speerpunten in het Meerjarenbeleidsplan 
wordt door bestuur en medewerkers voortdurend gewerkt. Dit uiteraard in samenwerking 
en overleg met de vele vrijwilligers die actief zijn binnen onze organisatie.
Ondanks de inspanningen moet worden geconstateerd dat er onderwerpen zijn die te 
weinig aandacht krijgen. De nog steeds toenemende druk op de medewerkers moet als 
één van de belangrijkste oorzaken worden aangemerkt. Deze druk wordt grotendeels  
veroorzaakt door vragen vanuit de aangesloten leden, toenemende regeldruk en uitbrei-
ding van taken. Op termijn zal deze situatie leiden tot onvoldoende bijstand en onder-
steuning van de verenigingen en de rayonbesturen. Dit is een ongewenste situatie.  
Ook vorig jaar is hiervan al melding gemaakt. 
In de loop van 2013 zal er uitbreiding van formatie op beleidsniveau dienen plaats te 
vinden.

Algemeen

De organisatie
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DE ORGANISATIE

Statutair aftredend en op verzoek van het bestuur herkiesbaar waren tijdens de afgelopen  
Algemene Ledenvergadering voorzitter Jan Eggens en Algemeen Bestuurslid namens rayon 4 
Bert Benjamins. Beiden heren zijn herkozen in hun functies.
Wegens gezondheidsredenen heeft Chris Lammers helaas moeten besluiten zijn functie als 
Algemeen Bestuurslid namens rayon 2 neer te leggen. Chris is tijdens de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering afgetreden. Zijn opvolger werd gevonden in de persoon van Jan Schepers. 
Om de continuïteit in het schema van aftreden te waarborgen, zal Jan Schepers in 2013 statutair 
aftredend en herkiesbaar zijn en zal daarna officieel zijn volledige eerste zittingstermijn aan-
vangen.

Bestuur

Onderscheidingen 2012
Dhr. Strijker  40 jaar bestuurslid Staphorster HSV
A. Hullegie  40 jaar bestuurslid HSV Raalte
Herman Meijlof 12,5 jaar rayonbestuurslid
Chris Lammers  12,5 jaar rayonbestuurslid
Peter van Lier  12,5 jaar rayonbestuurslid
Ep Prent  12,5 jaar rayonbestuurslid

D. Schat  45 jaar bestuurslid De Voorn Nieuwleusen
W. Westerholt  30 jaar bestuurslid De Voorn Nieuwleusen
J. van Werven  25 jaar bestuurslid Ontspanning Vaassen
J. Koobs  25 jaar bestuurslid Staphorster HSV 

A. van der Haar 25 jaar bestuurslid Het Vette Baarsje  
  Hoogeveen
D.J. Septer  25 jaar bestuurslid Helpt Elkander Hattem
J.R.M. Holsbeek 25 jaar bestuurslid OHV Oldenzaal 
H.J.P. Pross  16 jaar bestuurslid OHV Oldenzaal 
Frans Mensink  12,5 jaar rayonbestuurslid
Ben Meijer  12,5 jaar rayonbestuurslid
Arie van den Ham 12,5 jaar rayonbestuurslid
Rinus Klein  12,5 jaar rayonbestuurslid
Jan Braakman  12,5 jaar rayonbestuurslid
Jaap Haar  12,5 jaar rayonbestuurslid
Bertus Fokke  12,5 jaar rayonbestuurslid

De samenstelling van het dagelijks bestuur 
op 31 december 2012 was als volgt:
Voorzitter: J.L. Eggens
Secretaris: G.H. Sloot
Penningmeester: M.J.W.P. Gerrietsen

Vertegenwoordiging rayons:
Rayon 1: B. Meijer
Rayon 2: J.Schepers
Rayon 3: B. Benjamins
Rayon 4: J. de Vries

De rayonbestuurders

Goud

Zilver
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DE ORGANISATIE

Met onze 5 vaste medewerkers hebben we ook in 2012 weer veel werk verzet. 
Op hoofdlijnen zijn de taken binnen onze organisatie als volgt verdeeld. 

Het bureau

Manager Ed Piek onderhoudt de vele contacten met waterbe-
heerders, overheden en beroepsvissers, met name binnen vis-
standbeheercommissies (VBC’s). Ook wisselt hij veel kennis en 
informatie uit met beroepskrachten van de andere federaties 
en Sportvisserij Nederland. Ten aanzien van verbetering en 
uitbreiding sportvisserijmogelijkheden heeft Ed een verbin-
dende rol tussen hengelsportverenigingen en gemeentes, 
provincies en aannemers. Binnen Sportvisserij Oost-Neder-
land is Ed aanspreekpunt tussen bestuur en medewerkers en 
verantwoordelijk voor personeelszaken.

Beleidsmedewerker Hans Holsbeek coördineert vanuit kantoor 
alle zaken rondom controle door onze eigen BOA’s, maar ook 
door externe BOA’s en federatiecontroleurs via de rayons. 
Daarnaast houdt Hans zich bezig met beheer en uitbreiding van 
vis- en looprechten en onderhoudt hij contacten met water-
beheerders, met name binnen VBC’s. Hans coördineert visserij-
kundige onderzoeken op verzoek van o.a. waterschappen door 
onze Stichting Visserijkundig Onderzoek. Zaken aangaande 
onze huisvesting worden grotendeels door Hans verzorgd.

Financieel medewerkster Elma Herms voert de volledige 
boekhouding van Sportvisserij Oost-Nederland en de boek-
houding van onze Stichting Visserijkundig Onderzoek. Jaarlijks 
stelt zij de jaarrekening (in samenwerking met de penning-
meester) samen en levert ter goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering de realisatie en begrotingen voor de 
volgende jaren aan. Daarnaast houdt zij zich bezig met alle 
financiële transacties en bewaakt ze het budget. Zij onder-

houdt het contact met de penningmeesters van de rayons 
en verenigingen, de kascommissie en belastingdienst. Zij is 
verantwoordelijk voor de juiste verwerking van salarissen en 
declaraties en het aanleveren van gegevens met betrekking 
tot pensioenen, verzekeringen etc. 

Coördinator Promotie Sonja Janssen organiseert (jeugd)
evenementen en onderhoudt contacten met vismeesters en 
vrijwilligers voor het verzorgen van vislessen op basisscholen. 
T.a.v. communicatie draagt ze zorg voor informatieversprei-
ding via de regio-edities van Hét VISblad, de website en social 
media. Daarnaast voert ze een aantal projectsecretariaten en 
notuleert ze bij diverse vergaderingen.

Administratief medewerkster Marga Hoefsloot is telefonisch 
het eerste aanspreekpunt binnen Sportvisserij Oost-Neder-
land. Zij verwerkt alle (digitale) post en beheert het (digitale) 
archief. Marga verwerkt de aanvragen voor Nacht- / Derde 
HengelVISpassen. Ook bewaakt en actualiseert zij de vergun-
ningen voor de beroepsvissers en digitaliseert zij alle vis- en 
looprechten die wij huren. Door het jaar heen organiseert 
Marga verschillende activiteiten in het kader van saamhorig-
heid. Verder is ze inzetbaar voor diverse  
ondersteunende administratieve werkzaamheden en notuleert 
ze bij diverse vergaderingen.

Elders in dit jaarverslag kunt u meer lezen over de werkzaam-
heden en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsge-
vonden.
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Financiën
Het jaar 2012 hebben we kunnen afsluiten met een positief 
resultaat, echter hoger dan begroot. Per saldo komen we 
op een overschot van circa € 12.000. 
In vergelijking met 2011 heeft de ledenaanwas zich voort-
gezet, al was deze niet heel groot. Er zijn in 2012 156 meer 
VISpassen verkocht, de extra VISpas steeg met 223 stuks en 
ook het aantal jeugdleden is in totaal (federatieve lidmaat-
schappen en jeugdVISpassen) met 455 gestegen. 

De voorraad stekkenkaarten van de IJssel, welke wij een aantal 
jaren geleden hebben laten vervaardigen, hebben we dit jaar 
in zijn geheel afgewaardeerd. Er is dit jaar een nieuwe stekken-
kaart IJssel tot stand gekomen in samenwerking met Sportvis-
serij Midden Nederland. Ook van de voorraad stekkenkaarten 
van de Vecht is een deel afgewaardeerd, in totaal € 6.187.

Dit jaar is er een aantal vissenatlassen tot stand gekomen  
(o.a. voor Flevoland en de vissenatlas Gelderland). Gezien onze 
ervaringen in het verleden hebben we de oplages deze keer 
iets bescheidener gehouden. Niet in de laatste plaats om de 
mogelijkheid te hebben up-to-date te blijven.

De overige baten bestonden hoofdzakelijk uit de uitkering 
Fonds Visrechten Sportvisserij Nederland ad. € 40.970,-  
(incidentele bate, niet begroot en bestemd voor Bestem mings -
reserve Verbetering Visserijmogelijkheden) en uit baten van het 
voorgaande jaar. Daarnaast hebben wij wederom een  bijdrage 
ontvangen voor controle van Sportvisserij Nederland ad.  
€ 21.011, welke ook dit jaar een verhoogde bate was, terwijl 
met de normaal geldende bijdrage (± € 15.000) rekening was 
gehouden. De interestopbrengsten bedroegen € 5.855. 

Per 31 december 2012 hebben wij een voorziening gevormd 
voor toekomstig onderhoud aan het pand. De voorziening 
bedraagt per 31 december 2012 € 13.100. In de begroting was 
geen rekening gehouden met deze voorziening. 

Het algemeen bestuur heeft besloten om de openstaande 
vordering op de Stichting Visserijkundig Onderzoek ad
€ 10.000 kwijt te schelden. De stichting heeft ongeveer jaarlijks 
dit bedrag nodig om diverse werkzaamheden voor de federatie 
en derden te kunnen doen. De stichting werkt op declaratie-
basis en moet gelden voorschieten, waarna zij de nota’s achter-
af aan derden aanbiedt. In de begroting was geen rekening 
gehouden met deze kwijtschelding / schenking. 

In 2012 bestonden de rayons 12,5 jaar. De festiviteiten samen-
hangend met dit jubileum zullen in 2013 plaats vinden. Per 31 
december 2012 is een voorziening gevormd ad. € 5.000. In de 
begroting was hiermee geen rekening gehouden. 

De kosten van de controle vielen aanmerkelijk lager uit dan 
begroot (€ 33.000; begroot: € 56.000). Het verschil wordt met 

name veroorzaakt door de lagere opleidingskosten en de 
lagere overige kosten. In 2012 werd verwacht dat veel BOA’s de 
verplichte opleiding zouden moeten volgen en dat zij voor het 
grootste deel in nieuwe kleding werden gestoken. Dit zal nu in 
2013 gaan plaats vinden. 

Materiële vaste activa 
De belangrijkste investeringen hebben betrekking op 
computer apparatuur en inventaris. 

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2012 circa € 288.000 (2011: € 329.000). In 2013 zullen wij 
onderzoeken op welke wijze het rendement op het saldo aan 
liquide middelen risicoloos kunnen vergroten. Wij zullen daar-
voor gebruik gaan maken van liquiditeitsbegrotingen. 

Algemene reserve
Het resultaat van 2011 is conform het besluit op de ALV toe-
gevoegd aan de algemene reserve, daarnaast is conform ALV 
besluit € 100.000 onttrokken ten gunste van de bestemmings-
reserve Verbetering Visserijmogelijkheden. 

Bestemmingsreserve verbetering visserijmogelijkheden
Naar aanleiding van de besluiten zoals die genomen zijn op 
onze extra ALV in oktober 2012 is een bestemmingsreserve 
gevormd voor verbetering van de visserijmogelijkheden. De 
herbestemmingen vanuit de overige reserves zijn conform het 
ALV-besluit toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast zijn de 
ontvangen gelden van Sportvisserij Nederland uit het Fonds 
Visrechten ad. € 40.970,- toegevoegd. De onttrekking aan de 
reserve heeft betrekking op de aankoop van de Bijkersplas. 
Het aankoopbedrag inclusief alle bijkomende kosten bedraagt 
€ 55.795. Tevens is uit deze reserve het deel dat Sportvisserij 
Nederland voor haar rekening nam naar aanleiding van het 
afkopen van het visrecht van beroepsvisser Kiewiet gedaan.  
De totale kosten hiervan bedroegen € 7.500, waarvan 
€ 3.750 vanuit deze reserve is betaald.

Hypothecaire lening
Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofdsom 
van de hypotheek boetevrij af te lossen. Aangezien het saldo 
aan liquide middelen toereikend was, hebben wij in januari 5% 
van de hoofdsom van de hypotheek boetevrij afgelost. Belang-
rijke overweging daarbij was dat de rentevergoedingen op een 
spaarrekening dan wel op een depositorekening lager waren 
dan de rentelasten die wij moeten betalen op de hypotheek. 
De resterende schuld van de hypothecaire lening met een 
rentevaste periode van 3 jaar bedraagt per ultimo 2012 
€ 252.500,- (2011: € 281.500). Naast de extra aflossing van 5% 
van de hoofdsom hebben wij tevens ieder kwartaal een bedrag 
afgelost in overeenstemming met het aflossingsschema. 



Staat van baten en lasten

 2012 werkelijk € 2012 begroot € 2011 werkelijk €

Baten 654.599 592.050 611.735

Lasten 575.206 589.600 622.743

Resultaat 79.393 2.450 -11.008

Mutatie reserves -66.966 0 26.269

Overschot 12.427 2.450 15.261

Balans (na verwerking voorstel overschot)

ACTIEF 31-12-12 € 31-12-11 €

 

Materiële vaste activa  585.117 596.071

 

Vlottende activa

Voorraden 14.495  13.556  

Vorderingen 61.848 87.995

  76.343 101.551

 

Liquide middelen  287.791 392.958

  949.251 1.026.586

PASSIEF

 

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  417.308 505.204

Vastgelegd vermogen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

149.157  0  

Voorz.arbeidsconflict 71.174  45.178  

Onvoorz.verv.bezitt. 0  22.147  

Fonds Randmeren 0  18.993  

Voorz.nw.projecten 0  20.400  

Egalisatiefonds 0 6.192

 220.331 112.910

Langlopende schulden 252.500 281.500

Voorzieningen 13.100 0

Kortlopende schulden 46.012 126.972

949.251 1.026.586
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De rayons vormen binnen de structuur van Sportvisserij Oost Nederland een zeer  
belangrijke schakel. 
In artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement van Sportvisserij Oost Nederland wordt de 
doelstelling van de rayons als volgt geformuleerd:
• Een nauwe samenwerking tussen verenigingen in een gebied waar kan worden gespro-

ken van een natuurlijke of vanuit historie gegroeide samenhang;
• Een goed gespreide belangenbehartiging over het gehele werkgebied van de federatie;
• Een over het gehele gebied gespreide vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van 

de federatie;
• Het bevorderen van een goede communicatie tussen aangesloten leden en de federatie.

In het jaarverslag 2011 is aangegeven dat in overleg met de federatiebesturen in 2012 
zal moeten worden gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking tussen rayons en 
federatie.
Door uiteenlopende oorzaken is hieraan te weinig aandacht besteed. Eén van de belang-
rijkste oorzaken is gebrek aan mankracht bij zowel de federatie alsook bij enkele rayons. 
Het wordt steeds moeilijker een open gevallen vacature in te vullen. Het vele werk komt 
veelal op dezelfde schouders terecht. De verenigingen kunnen en dienen hierbij ook een 
belangrijke rol te spelen.
Een ondersteuning vanuit met name het professionele apparaat is steeds noodzakelijker.
In overleg met de rayonbesturen zal worden gestreefd naar een optimale samenwerking.

Inleiding

Rayons

Bestuurssamenstelling
Dhr. B. Meijer  Voorzitter
Dhr. F.J.W.M. Mensink Secretaris
Dhr. H. Meijlof  Penningmeester / wedstrijdzaken
Dhr. A. van den Ham Controlecoördinator
Dhr. H. Voerman  Jeugdzaken
Dhr. M. van Leeuwen Supervisor controle Rayons 1-4 
Dhr. R. Edam-Geertsma Water- en visstandbeheer

Rayon 1

Van de voorzitter
Al weer een jaar voorbij! Inmiddels zijn wij als Rayon al 12½ 
jaar bezig. We zijn er met veel enthousiasme aan begonnen, 
niet wetend wat er op ons af kwam.
Een paar mensen van het eerste uur zijn er nog altijd bij, nog 
steeds met hetzelfde enthousiasme als in het begin. Steeds 
het belang van onze sport in het oog houden en probe-
ren om onze belangen zo goed mogelijk te behartigen en 
verdedigen.
We hebben samen een goed lopend controleprogramma 
opgezet, wat zich in de praktijk bewezen heeft en wat zonder 
medewerking van de controleurs niet mogelijk zou zijn 
geweest.
Zonder hulp van vrijwilligers ook op het gebied van jeugd 
en wavi is het onmogelijk om al het werk gedaan te krijgen. 
Want samen met u vormen wij Sportvisserij Oost-Nederland.
Laten we samen zorgen dat we een gezonde organisatie 
blijven, zowel financieel als wel met onze medewerkers en 
met al onze vrijwilligers.

Vergaderingen
Het bestuur heeft het afgelopen jaar elf bestuursvergade-
ringen gehouden. 
Twee vergaderingen werden met de aangesloten leden 
gehouden.
Met de controleurs waren er twee bijeenkomsten. 
Zowel de Ledenvergadering in april als ook de Leden-
vergadering in oktober werden goed bezocht. Tijdens 
de najaarsvergadering werd de plannen die SVON had, 
toegelicht door de heer E. Piek. De plannen van SVON, zijn 
in een extra Algemene Ledenvergadering d.d. 11 oktober 
2012 in stemming gebracht.  
De voorzitter van Rayon 1, de heer B. Meijer, heeft als 
bestuurslid van SVON diverse vergaderingen bijgewoond. 
Stukken die besproken werden en betrekking hadden op 
Rayon 1 werden in de bestuursvergaderingen van Rayon 1 
behandeld.
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RAYONS

Financiën
We zijn er in 2012 in geslaagd om redelijk binnen de gestel-
de begroting te blijven, zeker als de uitgaven ten behoeve 
van de controle buiten beschouwing wordt gelaten. Deze 
komen ten laste van de begroting van de SVON.

Activiteiten Controle
Rayon 1 heeft ongeveer vijftig actieve controleurs, die onder-
steund worden door enkele boa`s. Het pilotproject Toezicht 
Registratie Systeem (TRS) is in 2012 stopgezet omdat dit niet 
het geschikte systeem bleek te zijn. De controle gegevens 
worden tijdelijk weer via lijsten ingeleverd. Wel komt er een 
ander systeem ter vervanging van TRS. Gebleken is, dat ook 
in 2012 tijdens de diverse controlerondes veel overtredingen 
zijn geconstateerd. 
Woensdag 20 juni 2013 werd een gezellige visdag georga-
niseerd aan het Lateraalkanaal aan de Ootmarsumsestraat. 
Winnaar was André van Eeten uit Oldenzaal.

Wedstrijdzaken
In het afgelopen jaar zijn er 133 wedstrijdtoestemmingen 
aangevraagd, ruim 3200 deelnemers hebben deelgenomen 
aan de wedstrijden. Helaas heeft geen van de organiserende 

verenigingen een overzicht gestuurd van de vangsten, zodat 
er hiervan dan ook geen resultaten kunnen worden getoond. 

Medio november 2012 werd de online wedstrijdmodule 
operationeel waarop iedereen een wedstrijd kan aanvragen: 
www.vwrp.nl. Na het aanmaken van een account (eenmalig) 
kan toestemming worden gevraagd voor het houden van 
een wedstrijd aan het door de aanvrager gewenste water. 
Na accordering ontvangt de aanvrager dan de definitieve 
wedstrijdtoestemming per e-mail. De ontvanger hoeft deze 
alleen nog maar uit te printen en mee te nemen naar de 
wedstrijd.
Na accordering verschijnt de wedstrijd tevens in de 
wedstrijd kalender, welke op dezelfde website is te raadple-
gen. Makkelijker kan Sportvisserij Oost-Nederland het de 
verenigingen niet maken! 

In 2012 werden er ook twee wedstrijden georganiseerd voor 
de leden van de bij Rayon 1 aangesloten hengelsportvereni-
gingen. 
Op 19 mei 2012 werd de seniorenwedstrijd gevist aan het 
Twentekanaal bij het viaduct van de A1 waaraan 41 sport-
vissers hebben deelgenomen. Bij de korpsen werd Ons 

Het winnende korps van “Vislust”: Mike Kwast, Teun Bijen, Manolito Feenstra, Alex Peeters en Joran Ebeltjes. Zittend teamleider Jan Platjes
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter  Dhr. J.C. Lammers
Secretaris  Dhr. J. Schepers
Penningmeester  Dhr. J. Riemsdijk
Bestuurslid  Dhr. H.G.J. Jansen (jeugdzaken)
Bestuurslid  Dhr. F. van Huizen
Wedstrijdsecretaris  Dhr. J. Pelgrim, (op vrijwillige basis)

Rayon 2

RAYONS

Vergaderingen
In 2012 zijn in het Rayon 6 bestuursvergaderingen gehou-
den en 1 Algemene Ledenvergadering.
Tijdens deze vergaderingen kwamen diverse zaken uit ons 
rayon- en federatiegebied aan de orde.
Wat veel aandacht vroeg, waren verschillende ontwikkelin-
gen die zich voordoen langs de IJssel.
Ed Piek heeft tijdens de ALV 2012 een toelichting gegeven: 
als er niet ingegrepen wordt, gaan er heel veel wedstrijd-
parcoursen verdwijnen door de maatregelen in het kader 
van het project Ruimte voor de Rivier. We moeten dus alert 
blijven op veranderingen en hier meteen op inspringen.

Bestuur
Helaas is het nog niet gelukt om het bestuur van Rayon 2  
te versterken. In verband met gezondheidsredenen van  
enkele bestuursleden heeft er al een verschuiving in de 
functies plaatsgevonden en is het noodzakelijk dat er  
mensen bij komen. Onze voorkeur gaat er naar uit om 
vanuit de drie grote verenigingen binnen Rayon 2 drie 
afgevaardigden in het rayonbestuur te hebben. Tijdens de 
ALV van 2013 zullen we een functieprofiel presenteren en 
hopen daarmee nieuwe kandidaten voor het rayonbestuur 
te kunnen motiveren.

Genoegen Wierden winnaar met 6320 gram, welke geheel 
voor rekening van F. Knol kwam, die ook winnaar werd van 
het individueel klassement. Tweede werd B. Hallie van de 
Goorse Hengelsportvereniging met 2460 gram. Met 1850 
gram aan gevangen vis werd G. Meier van Vislust uit Almelo 
derde. Tijdens deze wedstrijd werd in totaal 15.450 gram vis 
gevangen.  
Op 23 juni 2012 werd de juniorenwedstrijd gehouden aan 
de Dollegoorvijver te Almelo, waarbij 27 jeugdleden streden 
om de prijzen. Bij de korpsen werd Vislust uit  
Almelo winnaar met 730 gram. Gedeeld tweede werden 
Ons Genoegen uit Nijverdal en ’t Simmetje uit Diepenheim 
met 650 gram. Winnaar van het individueel klassement  werd 
Coen Oogink van Ons Genoegen Nijverdal met 600 gram. 
Tweede werd Renzo Temmink van ’t Simmetje uit Diepen-
heim met 330 gram en met 280 gram gevangen vis bezette 
Mike Kwast van Vislust uit Almelo de derde plaats.

Water- en Visstandbeheer
Door de bestuursleden van Rayon 1 werden diverse ver-
gaderingen bezocht die betrekking hadden op Water- en 
Visstandbeheer.
Er werd een extra bijeenkomst belegd die betrekking had op 
de plannen die er zijn met de aanpassingen van de Regge. 
Op deze avond werden diverse plannen gepresenteerd en 
werden vele vragen gesteld en beantwoord. De conclusie 
van deze avond was, dat we steeds meer loop- en visrech-
ten kwijt raken. Hopelijk lukt het ons om het komende jaar 
nieuwe rechten te verwerven.

Jeugdzaken
Tijdens de bijeenkomsten met onze verenigingen hebben 
we er telkens op gehamerd om toch vooral veel aandacht 
te schenken aan onze jeugdleden en, waar nog nodig, een 
jeugdafdeling op te zetten om hen te begeleiden bij onder 
meer het aanleren van de juiste wijze van omgaan met de in, 
op en aan het water levende dieren en planten, het maken 
van tuigjes, het uitloden en de zithouding tijdens het vissen. 
Waar nodig was ondersteuning via Sportvisserij Oost-Ne-
derland of bestuursleden van Rayon 1 beschikbaar, bijvoor-
beeld op scholen waar aandacht aan de hengelsport werd 
gegeven.
Zo hebben Ben Meijer en Arie v.d. Ham kinderen van groep 
6, 7 en 8 van een basisschool in Nijverdal het project “Ken-
nismaken met sport” helpen uitvoeren.
Voor 38 kinderen werd een visles verzorgd, waarbij geleerd 
werd een eigen vistuigje te maken en zelfstandig een haakje 
aan te zetten. Ook werd met behulp van een zoekkaart  
geleerd hoe zij planten, vissen en andere waterdiertjes  
konden herkennen. Uiteindelijk werd het geleerde in praktijk 
gebracht en kregen zij afsluitend een diploma uitgereikt.

Jubilea
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij 
Oost-Nederland werden enkele bestuursleden van Rayon 1 
gehuldigd vanwege hun 12½ -jarig jubileum. 
Door enkele bestuursleden werden, namens SVON, on-
derscheidingen uitgereikt aan enkele jubilarissen bij de bij 
Rayon 1 aangesloten hengelsportverenigingen.
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RAYONS

Controle
Nog altijd worden vooral langs de IJssel en met name bij Wilp 
en Olst veel problemen geconstateerd. Vooral buiten landse 
hengelaars blijken de regels onvoldoende na te leven. We 
kunnen concluderen dat de controle langs de  
IJssel niet voldoende is en dat dit geïntensiveerd moet  
worden. In 2013 zal in samenwerking met politie te water 
weer meer gecontroleerd worden op de IJssel.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Hans Hols-
beek een presentatie over de controle gehouden. Op een 
overzichtskaart was te zien dat met name in Rayon 1 erg veel 
controleactiviteiten plaatsvinden. Helaas gaf het overzicht erg 
weinig controlepunten in Rayon 2 weer. We kunnen hier deels 
uit concluderen dat er weinig gecontroleerd wordt, maar dit 
kan ook deels in het feit liggen dat niet alle controle rondes 
geregistreerd worden. Ook wanneer er geen misstanden ge-
signaleerd worden, moet toch de controleronde geregistreerd 
worden om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen.

Jeugdzaken
Bij het rayonbestuur zijn geen vragen binnengekomen over 
jeugdzaken.
De Jeugddag van Sportvisserij Oost-Nederland wordt zeer 
goed bezocht, vanuit Rayon 2 zijn er verschillende vereni-
gingen die met een groep jeugdige vissers deelnemen aan 
deze dag.

Water- en visstandbeheer – commissie wavi
Om zaken ten aanzien van water- en visstandbeheer binnen 
Rayon 2 goed te kunnen behandelen is het rayonbestuur 
van mening dat de data van de rayonbestuursvergaderin-
gen moeten aansluiten op de vergaderdata van de commis-
sie wavi. Wanneer er teveel tijd tussen zit, kunnen belang-
rijke zaken in de vergetelheid raken en worden deze soms 
niet behandeld. Water- en visstandbeheer wordt steeds 

belangrijker. Het ligt nog altijd in de planning om het in 
Rayon 2 gelegen Apeldoorn-Dierens kanaal bevaarbaar te 
maken. Dat zou de hengelsport ten goede komen. Het is 
nog niet bekend wanneer dit gerealiseerd zal worden.

Wedstrijdsecretaris / Penningmeester
Deze zaken lopen goed. Eind 2012 is de online wed-
strijdmodule operationeel geworden. Iedereen kan via 
deze module een wedstrijdtraject reserveren. Jan Pelgrim 
beoordeelt de aanvragen en accordeert deze of wijst ze af. 
Wanneer een aanvrager moet betalen voor de wedstrijd, 
wordt pas na betaling de wedstrijdtoestemming verzonden. 
Voordat de module in gebruik werd genomen, liep dit ook 
al naar volle tevredenheid.

Wedstrijden
Ook in 2012 heeft het Rayon weer drie wedstrijden georga-
niseerd.

Individuele wedstrijd
De individuele wedstrijd werd op de derde zaterdag in mei 
gevist, voorheen was dit de kanalenwedstrijd. De wedstrijd 
was gepland in de IJssel bij het Olsterveer. In verband met 
een nachtviswedstrijd daarvoor, moesten we uitwijken naar 
het Twentekanaal, waardoor het opnieuw een kanalen-
wedstrijd werd.
Het weer was goed, de vangsten zeer slecht. Totaal werd er 
slechts zo’n 5 kilo vis gevangen met 51 deelnemers.
De winnaar was B. Nijhof met 1.430 gram in vak 1.  
A. Wending wist de 2e plaats te behalen met 440 gram 
vis in vak 3 en A. Halvering werd na loting derde met 100 
gram vis in vak 2.

Besturenwedstrijd 
Voor deze dag hadden zich 48 deelnemers opgegeven, 
de dames Sonja Janssen en Marga Hoefsloot van Sport-
visserij Oost-Nederland namen wederom deel aan deze 
wedstrijd.
Omdat bij eerdere wedstrijden opmerkingen kwamen dat 
enkele deelnemers geen bestuursfunctie meer hadden bij 
een vereniging, is hier het afgelopen jaar beter op gelet 
bij de inschrijvingen.
De vooruitzichten waren goed en het werd een leuke dag. 
In totaal werd bijna 50 kilo vis gevangen.
Tussen de kribben werd er redelijk gevangen, alleen op 
de strekdam was het zeer slecht vertoeven. Er werden 
enkele mooie barbelen gevangen, maar helaas tellen die 
niet mee voor de wedstrijd volgens de reglementen.

De winnaar werd H. van Til met 7.650 gram vis in de 
uitstroom. Tweede werd J. Linde met 4.350 gram vis in de 
instroom en derde  werd J. Schepers met 570 gram vis op 
de strekdam.
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Rayon 3 Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: P. van Lier
Secretaris: A.B. Benjamins (Algemeen Bestuurslid SVON, Wavi-lid SVON)
Penningmeester: E. Prent (coördinator controle)
Wedstrijden: J.M. Zwaan (tevens reserve-lid Wavi SVON)
Jeugd: E. Weening
Bestuurslid: P. Janssen
Bestuurslid: H.G. Barink

RAYONS

Bestuur
Bestuurlijk gezien was 2012 een bewogen jaar.  Eind april 
werden wij plotseling geconfronteerd met het overlijden van 
bestuurslid Jan Weening. Wij hebben Jan leren kennen als 
een man die “recht door zee” was. Hij stond voor behoud van 
visrechten en was erg behulpzaam, de jeugd stond bij hem 
hoog in het vaandel. Het verlies van Jan betekent een groot 
verlies voor de georganiseerde hengelsport!
Een opvolger hebben wij gevonden in de persoon van Eeuwe 
Weening van ’t Poldervoorntje. Eeuwe heeft de portefeuille 
jeugdzaken op zich genomen. Ook heeft Ep Prent medio 2012 
aangegeven te willen stoppen als WaVi-lid van SVON. De 
secretaris heeft dit nu van hem overgenomen.
Tijdens de ALV zijn de heren E. Prent en M. Zwaan herkozen 
voor een periode van 3 jaar.

Vergaderingen
In het jaar 2012 werden 4 bestuursvergaderingen en 2 
Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Tijdens deze 
vergaderingen werden wij op de hoogte gehouden van wat er 
speelt binnen ons eigen Rayon, Sportvisserij Oost-Nederland, 
de commissie Wavi en natuurlijk onze landelijke organisatie 
Sportvisserij Nederland.
In 2012 is het aantal aangesloten HSV-en gelijk gebleven met 
18 aangesloten HSV-en. 

Jubilea
Op 11 mei 2012 viel er wat te vieren, de Rayons bestonden 
namelijk precies 12½ jaar. Tijdens de ALV van SVON werd hier 
uitgebreid bij stilgestaan. Zo kregen de heren P.  van Lier en  

E. Prent de gouden erespeld  van SVON.  Aan het jubileum van 
de Rayons wordt in 2013 nog een feestelijk tintje gegeven.

Tijdens de ALV van Rayon 3 werden 2 jubilarissen van de 
Staphorster HSV gehuldigd: Jan Koobs kreeg voor zijn 25 jarig 
jubileum  de zilveren speld en Roelof Strijker voor zijn 40 jarig 
jubileum de gouden speld. Roelof Strijker ontving tevens een 
oorkonde met benoeming tot erelid van zijn vereniging. 

Communicatie
In 2012 is gewerkt aan verbetering van de schakel tussen 
het Rayon en de verenigingsbesturen. Diverse zaken moeten 
binnen een Rayon kunnen worden opgelost. Samen met 
de plaatselijke verenigingen beschikken wij over de meeste 
gebieds kennis. Dagelijkse problemen gaan vaak over regio-
nale zaken. Communicatie is hierbij van groot belang. 
Een ander punt is meer betrokkenheid van Rayons en vereni-
gingen bij Water- en Visstandbeheer. Dus het activeren en 
motiveren!  Wij weten wat de bedoeling is en zullen zowel 
naar de verenigingen als naar SVON goed moeten com-
municeren. Men mag van een commissie Wavi een actieve, 
gerichte werkwijze verwachten. De verenigingen zijn hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht! Voorop gesteld dient te 
worden dat de sportvisser centraal staat.
De verenigingen hebben een oor- en oogfunctie in het 
rayongebied. Signalen kunnen worden doorgespeeld aan 
het rayonbestuur, zodat zij zo nodig deze signalen kunnen 
doorspelen aan de commissie Wavi of het bestuur van Sport-
visserij Oost-Nederland. Daarbij moeten we niet vergeten 
dat niet alles direct opgelost kan worden.

Na afloop was de prijsuitreiking in het dorpshuis van 
Welsum waar iedere deelnemer getrakteerd werd op een 
paar consumpties en een balletje gehakt. 

Korpsenwedstrijd
De korpsenwedstrijd werd zoals gewoonlijk op de eerste 
zaterdag van oktober gevist bij het Olsterveer te Welsum.
De deelname is ook hier stabiel te noemen met inschrijving 
van 24 korpsen.
Ondanks het erg slechte weer, waren alle deelnemers aan-

wezig! De vis wilde goed bijten, in totaal werd er maar liefst 
76.320 gram vis gevangen, wat neerkomt op ongeveer 1 kilo 
per deelnemer.
Winnaar van het korpsenklassement werd een vereniging die 
voor het eerst meedeed: ‘t Meuntje uit Hasselt. 
Winnaar individueel werd Dhr. Ramerman van Ons Belang 
Zutphen in het middenvak met 5.290 gram vis. Tweede werd 
A. Fredriksen van DHV 1 op de instroom met 3.950 gram vis 
en A. Bosman van HVO 1 wist op de uitstroom met 2.980 
gram vis de derde plaats te behalen.
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RAYONS

Water- en visstandbeheer
Na toestemming van het WS Reest en Wieden en de 
beroepsvissers in de kop van Overijssel en daarnaast op 
positief advies vanuit de commissie Wavi is het bestuur van 
Sportvisserij Oost-Nederland akkoord gegaan met de uitzet 
van karper in de visplas te Onna. 
Verder zijn wij op de goede weg om een pachtcontract met 
Staatsbosbeheer te kunnen afsluiten voor de Weerribben.

Binnen ons gebied worden wij goed op de hoogte ge-
houden door de Provincie en de Dienst Landelijk Gebied 
NW-Overijssel. Zo ligt er een watergebiedsplan voor de 
polder Halfweg, Giethoorn, Wetering-Oost en Geldringen, 
wat inhoudt dat de sloten in de polders breder en dieper 
moeten worden.
Daar waar onze bestaande rechten bedreigd worden, 
zoeken wij overleg voor compensatie of anderzijds alter-
natieven.  

Waterschap Reest en Wieden
Namens SVON heeft Henk Slagter zitting in de VBC van 
o.a. dit Waterschap.
Over 2012 zijn nu een aantal positieve zaken te melden.
• Wij gaan nu ook het symbolische pachtbedrag van €  

1,= betalen voor het visrecht
• Ook met de beroepsvisserij hebben wij goede zaken 

kunnen doen. Wij krijgen visrecht op alle wateren waar 
zij ook mogen vissen. Dit water wordt opgenomen in 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Wel 
blijft de oude afspraak gehandhaafd dat wij voor deze 
wateren de helft van de pacht blijven betalen.

Bij het WS Reest en Wieden is de hengelsport vertegenwoor-
digd door mw. Veenstra namens Sportvisserij Nederland in 
Water Natuurlijk. In 2012 is er een eerste vergadering geweest 
met de gezamenlijke achterban uit Drenthe en Overijssel. O.a. 
de goed lopende Visstandbeheercommissie (VBC) kwam hier 
ter sprake. Integrale visplannen kwamen aan de orde. Voor de 
boezem van NW-Overijssel wordt een gezamenlijk visplan ge-
maakt. Voor het gebied buiten de boezem maakt Sportvisserij 
Oost-Nederland een plan. Daarnaast kunnen wij belangrijke 
informatie aanleveren voor het vismigratieplan. 

Controle en handhaving
Tijdens de jaarlijkse controlebijeenkomst van Rayon 3 gaf 
Hans Holsbeek van SVON informatie over  het pilotproject 
Toezicht Registratie Systeem. Deze pilot heeft in Rayon 1 ge-
draaid, maar is echter stop gezet omdat dit niet het geschikte 
systeem bleek te zijn.
De wateren binnen Rayon 3 zijn toegewezen aan de  verschil-
lende controleurs. De controleurs werden geïnformeerd over 
de bijzondere bepalingen van nieuw ingebrachte wateren en 
enkele verhoogde boetes. Voor nieuwe controleurs die met 

succes de cursus “Controle Sportvisserij” hebben gevolgd is 
er een welkomstpakket. Daarin worden de uniforme spel-
regels omschreven om goed als gecertificeerd controleur te 
kunnen functioneren. Maar ook zeker voor bestaande contro-
leurs is dit een goede leidraad.

Wedstrijden
In de Ledenvergadering van het Rayon heeft wedstrijdsecreta-
ris Mark Zwaan een presentatie gegeven over de nieuwe on-
line Wedstrijdmodule. Verenigingen kunnen sinds eind 2012 
online wedstrijdtrajecten reserveren, waarna ze via e-mail de 
wedstrijdtoestemming ontvangen. 

Op 19 mei 2012 was het weer zover, op deze derde zaterdag 
van mei werd de Rayon-bestuurswedstrijd gehouden. De 
organisatie was dit keer in handen van HSV Het Vette Baarsje 
te Hoogeveen. Het parcours was gelegen aan de Hoogeveen-
sche Vaart nabij Echten. Een ideaal parcours waarbij de auto’s 
langs het parcours kunnen worden geparkeerd. Met dank aan 
HSV Het Vette Baarsje kunnen wij terugkijken op een zeer 
geslaagde visdag. De vangsten waren redelijk tot goed en het 
weer werkte bijzonder mee. 

Ook waren wij als Rayon 3 de gastheer voor de organisatie 
van de vrijwilligersvisdag van SVON. Deze werd op woensdag 
19 september 2012 gehouden aan de Hoogeveensche Vaart 
beneden Rogat. Hoewel het weer vooraf niet veel goeds be-
loofde, viel het op een enkele donderklap na gelukkig nogal 
mee!
De vangsten waren redelijk tot goed.
Tussentijds werden de deelnemers verrast met een warme 
gebakken vis. Al met al een geslaagde dag met dank aan de 
Staphorster Hengelaarsvereniging in samenwerking met het 
Rayon.
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RAYONS

Rayon 4 Bestuurssamenstelling
Dhr. J. de Vries  Voorzitter
Dhr. M Klein  Secretaris
Dhr. J. Braakman († 03-01-2013) Penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers  Wedstrijdvergunningen
Dhr. M. Ligtenberg  Bestuurslid
Dhr. J. Haar  Bestuurslid
Uw afgevaardigde van Rayon 4  in het bestuur van Sportvisserij Oost-Nederland is onze 
voorzitter, J. de Vries. L. Fokke is afgevaardigde vanuit rayon 4 in de Commissie Wavi

Bestuurs- en ledenvergaderingen
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4 maal vergaderd en 1 
ledenvergadering gehouden. De opkomst bij deze vergade-
ringen is bijna 100 %, hieruit kunnen wij stellen dat het Rayon 
wel leeft onder haar leden. Tijdens deze vergaderingen kwa-
men verschillende onderwerpen aan de orde die dan weer 
doorgespeeld worden naar SVON.

Controle en handhaving
Al vele jaren is er regelmatig controle aan de waterkant in 
Rayon 4, dit resulteert in een grotere verkoop van VISpassen 
en steeds minder zwartvissers. Toch blijven controles nodig, 
niet alleen controle op visdocumenten en zwartvissers, maar 
ook om misstanden langs de waterkant te signaleren. Graag 
zien wij dan ook nieuwe verenigingscontroleurs die een deel 
controle uitvoeren in hun eigen omgeving.  Belangrijk voor de 
controle en handhaving is uniformiteit in regelgeving. Maar 
laten wij ook als controlerende organisatie zorgen dat wij zelf 
het goede voorbeeld geven en geen ongeoorloofde uitspra-
ken doen en/of handelingen verrichten, zoals illegale visuitzet-
ting, te snel varen met de boot of in de vrije tijd vissen onder 
de stuw. Een controleur is het visitekaartje van de vereniging.

Wedstrijden
De jaarlijkse besturenwedstrijd voor onze leden is het afgelopen 
jaar georganiseerd door HSV De Brasem uit Dedemsvaart. 

Ook heeft HSV De Brasem uit Dedemsvaart het afgelopen 
jaar de jeugdwedstrijd van Rayon 4 georganiseerd. 

Op de laatste zaterdag in mei organiseerde SVON de 
jaarlijkse jeugddag rondom de Drostenkampvijvers in Raalte 
voor alle jeugdleden van de bij Sportvisserij Oost-Nederland 
aangesloten hengelsportverenigingen en andere jeugdige 
geïnteresseerde niet-leden. Hier zagen we een goede op-
komst en het werd een daverend succes.

Wedstrijdtoestemmingen
Het aanvragen van wedstrijdtoestemmingen verloopt goed. 
De meeste verenigingen houden zich aan de van hen ge-
vraagde spelregels. Sinds eind 2012 is de online wedstrijd-
module operationeel geworden, waardoor de wedstrijdtoe-
stemmingen nu digitaal aangevraagd moeten worden.

De toegankelijkheid van de Regge zal gaan veranderen, 
maar als je eenmaal een visstek gevonden hebt, dan is het 
genieten. Zorgen baart ons nog wel het steeds helderder 
wordende water. Dit zorgt voor een wilde plantengroei, 
vooral in de ondiepe wateren, waardoor deze op den duur 
onbevisbaar zullen worden. Hier moeten we beslist aandacht 
aan schenken bij de waterschappen.

Jeugd
In het beleidsplan Sterker Samen Werken 2010-2015 is een 
van de doelstellingen t.a.v. jeugd het krijgen van meer deel-
nemers voor de cursus Viscoach en Vismeester. Daarnaast 
is een doel het geven van vislessen op basisscholen en het 
verkrijgen van medewerkers jeugdzaken bij alle Federaties. 
Dat een gezamenlijke aanpak zijn vruchten afwerpt, blijkt 
wel uit 2012. De aanvragen van basisscholen voor vislessen 
zijn dusdanig toegenomen dat wij meer vrijwilligers nodig 
hebben om de vismeesters te ondersteunen. Een positieve 
ontwikkeling en een goede promotie van de sportvisserij! 
Vooral ook maatschappelijk gezien neemt de Sportvisserij 
haar verantwoordelijkheid.

Hengelvangstregistratie
Ook in 2012 zijn er weer hengelvangstgegevens van wed-
strijden aangeleverd bij M. Zwaan, wat een schat aan data 
oplevert voor zowel de sportvisser als de waterbeheerder.  
SVN is nu bezig een nieuwe manier te ontwikkelen om 
vangstgegevens van sportvissers te verzamelen. Om zoveel 
mogelijk input te krijgen via online hengelvangstregistratie 
kijkt SVN samen met de federaties hoe het  registreren van 
vangsten zo gemakkelijk mogelijk gemaakt kan worden. 
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De contacten met de beroepsvisserij vinden inmiddels in belangrijke mate binnen de ver-
schillende VBC’s plaats.

Daarnaast zijn er uiteraard ook één op één contacten zowel 
met individuele beroepsvissers als met de georganiseerde 
beroepsvisserij. Met name met de ‘Bond van beroepsvis-
sers in Noord-West Overijssel is er nauw contact. Dit hangt 
samen met de bijzondere situatie dat het beroep binnen 
de boezem de volledige visrechten heeft en de sport, 

vertegenwoordigd door onze federatie, vist op machtiging 
van het beroep.
Met deze bond hebben wij al langere tijd een goede ver-
standhouding waarbinnen goede afspraken kunnen worden 
gemaakt, hetgeen heeft geleid tot een vruchtbare samen-
werking met erkenning van elkaars rechten en plichten.

Contacten met 
beroepsvisserij
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Controleresultaten 2012  
en ontwikkelingen 2013
In 2012 zijn de gevolgen van de verdere professionalisering  van de buitengewoon opspo-
ring ambtenaren ook merkbaar geworden voor Sportvisserij Oost-Nederland. Het aantal  
boa’s in dienst bij Sportvisserij Oost-Nederland is afgenomen, we zijn van 11 naar 8 boa’s 
gekrompen. Dit heeft te maken met eisen die op dit moment aan een boa gesteld worden. 
De verwachting is dat er in 2013 zeker 2 boa’s bijkomen. Hiertoe zijn al stappen onder-
nomen. Sportvisserij Oost-Nederland heeft een categoriale beschikking aangevraagd, dit 
maakt het administratief wat eenvoudiger om het boa-team te versterken. Naast onze eigen 
boa’s heeft Sportvisserij Oost-Nederland met 14 boa’s van andere werkgevers samenwer-
kingsconvenanten afgesloten. Hierdoor hebben we bijna een gebieds-dekkende controle 
voor ons werkgebied.

De provincie Overijssel heeft zich in 2012 opgeworpen om 
met name kleine boa-werkgevers te ondersteunen. Hiervoor 
is een samenwerkingsconvenant opgesteld wat Sportvisserij 
Oost-Nederland ook ondertekend heeft. Dit betekent dat we 
financieel enig ondersteuning krijgen in de opleidingskosten, 
in ieder geval voor het jaar 2013. Daarna is het nog maar de 
vraag of hiervoor nog gelden beschikbaar komen.

Het is alweer twee jaar geleden dat het toezichtplan op 
de Overijsselse Vecht in het leven geroepen is. Sportvis-
serij Oost-Nederland draait daarin mee om de regels en 
wet geving te handhaven op en rondom de Vecht. Om dit 
Toezichtsplan voor vier jaar te borgen zal hiervoor begin 
2013 opnieuw een convenant ondertekend worden.
Alleen door Sportvisserij Oost-Nederland zijn in het kader 
van dit Toezichtsplan het afgelopen jaar 503 vissers gecon-
troleerd, waarvan er 42 een waarschuwing gekregen hebben 
en 62  een proces-verbaal.  Vissen zonder VISpas is nummer 
één, gevolgd door vissen in de nabijheid van een stuw.

De controleboot van Sportvisserij Oost-Nederland is o.a. 
ook op het Twentekanaal ingezet. In totaal zijn er op het 
Twentekanaal 12 vissers bekeurd en 9 hebben een waar-
schuwing gekregen. In totaal zijn er 588 vissers gecontro-
leerd.

Verder merken we dat er een behoefte ontstaat om meer 
gebruik te gaan maken van de bevoegdheden waarover 
onze boa’s beschikken. Een aantal van onze boa’s zijn 
inmiddels al aangesteld voor APV’s van Gemeenten en 
Keuren van Waterschappen. 

In 2012 zijn er in totaal in ons werkgebied zo’n 4100 vissers 
gecontroleerd waarvan er 260 een waarschuwing gekre-
gen hebben en 280 een proces-verbaal. Ten opzichte van 
het vorig jaar is dat allemaal wat minder, wat te maken 
heeft met de boa-bezetting en een afname van het aantal 
controle uren.
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Belangenbehartiging
Promotie en Jeugdbegeleiding

Ook in 2012 waren we weer volop vertegenwoordigd bij 
allerlei activiteiten: 

• 31 januari t/m 5 februari: de beurs Jagd und Hund in 
Dortmund

 Begin van de week liep het nog niet storm, maar gelukkig 
wisten de Duitse vissers ons eind van de week en zeker in 
het weekeinde wel weer te vinden tijdens de beurs Jagd und 
Hund in Dortmund. Dit jaar hebben maar liefst 9 enthou-
siaste vrijwilligers bij toerbeurt de stand bemand. Zij konden 
veel informatie verstrekken over het viswater en de beno-
digde vergunningen in ons werkgebied. Ook werden dit jaar 
weer een aantal campings uit ons werkgebied gepromoot 
met leuke visarrangementen! Wij hopen natuurlijk dat dit wat 
extra Duitse bezoekers oplevert.

• 4 en 5 februari: Carp Zwolle
 Met 3 enthousiaste vrijwilligers waren we van de partij tijdens 

de beurs Carp te Zwolle op 4 en 5 februari jl. Hier bemanden 
we een stand samen met de landelijke organisatie Sportvis-
serij Nederland. De locatie in de beurshal had iets beter 
gekund. Het bleef vrij rustig aan de stand, maar toch zijn 
we van mening dat we hier als hengelsportorganisatie wel 
vertegenwoordigd moeten zijn. Met name voor vragen over 
de NachtVISpas en Derde HengelVISpas konden bezoekers 
goed bij ons terecht.

• 12 mei: IJsseldeltadag Kamperzeedijk
 Sportvisserij Oost-Nederland was bij de streekmarkt van de 

IJseldeltadag welke gehouden werd op zaterdag 12 mei in 
Kamperzeedijk. Zoals al enkele jaren werkten we ook deze 
keer weer samen met enthousiaste vrijwilligers van vlieg-
visclub The Kingfisher. Naast de vele streekproducten die 
tentoongesteld werden op de gezellige markt, was het zeer 
opvallend dat er veel jeugd aan de stand kwam, enthousiast 
vertellend over de vissen die ze gevangen hebben.

 In de stand lag de laatste uitgave van Hét VISblad met op de 
cover een foto van Ed Stoop. Dit maakte de tongen los bij 
de jeugd, want velen krijgen ook het blad “Stekkie” waar Ed 
ook z`n bijdrage aan levert.

• 19 en 20 mei: Fly Fair Dronten
 Zaterdag 19 mei om klokslag 10.00 uur werd het startschot 

gegeven voor de Fly Fair 2012 in Dronten; een tweedaags 
evenement met alles voor en door de vliegvisser. Ook deze 
keer was onze federatie weer van de partij en hebben we 
veel folders uitgedeeld en vragen beantwoord. Opmerkelijk 
was de verkoop van de onze SportvisserREISgids Overijsselse 
Vecht, wat erop duidt dat de Vecht een aantrekkelijk water is 
voor de vliegvisser. Veel vliegbinders uit verschillende landen 
gaven acte de presence. Naast de twee grote tenten die 

gevuld waren met hengelsportwinkeliers, reisorganisaties en 
vliegbinders, waren buiten in de open lucht vliegvisdemon-
straties.

• 28 mei: Jeugddag Oost-Nederland
 Na een niet al te fraai voorjaar waren de weersvoorspellingen 

voor Nationale Hengeldag 2012 uitermate goed te noemen! 
Fantastisch, want Sportvisserij Oost-Nederland organiseerde 
voor de zesde keer haar jaarlijkse jeugddag rondom de 
Drostenkamp vijvers bij het Carmel College te Raalte. Dit 
jaar was de opkomst in een woord overweldigend! Met maar 
liefst bijna 150 kinderen en zo’n 50 vrijwilligers was het een 
fantastische dag. Het weer was stralend en de gezichten niets 
minder. 

 ’s Ochtends konden de kinderen in groepen van 15 tot 20 
kinderen met een aantal enthousiaste begeleiders en ouders 
rondom de vijvers kijken en vragen stellen bij allerlei thema’s.

 Vliegvissen -  Visdrillmachine - Werpen in ringen - Lokvoer 
maken - Tuigjes maken - Roofvissen - Gewicht in een koker 
raden - Visserijkundig onderzoek - Vissen met de vaste stok - 
Feedervissen - Karpervissen - Matchvissen - informatie door 
een BOA - Vrijwilligerstafel

 ’s Middags werd tijdens de viswedstrijd natuurlijk gestreden 
om de erebekers!
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Verloting
De winnaars van de verloting wonnen allebei een mooie 
fiets van Hollandia Fietsen uit Deventer
Alle deelnemers mochten hun hengel, viskrukje, t-shirt en 
cap houden. De hengelmaterialen zijn beschikbaar gesteld 
door hengelsportzaak De Beste Stek uit Ommen en het 
visvoer door Evezet.
Sportvisserij Oost-Nederland bedankt alle vrijwilligers en 
de sponsoren.

• 2 september: Salland Natuurfair:
 Op zondag 2 september a.s. vond de leukste natuurfair 

van Salland plaats. Dit jaar was het al weer de 14e editie 
en stond de fair geheel in het teken van “Natuurbeleving 
voor de jeugd”.

 Naast een grote braderie was er een boordevol pro-
gramma met demonstraties en activiteiten. Er was een 
speciaal overdekt kinderplein met natuurgerelateerde 
activiteiten. Sportvisserij Oost-Nederland stond ook met 
een stand op de fair. Kinderen konden tuigjes maken 
en een spelletje doen waarmee leuke prijsjes te winnen 
waren. Mede door het mooie weer was het een drukte 
van belang.

 De organisatie van de Salland Natuurfair wil met de 
Salland Natuurfair het enthousiasme opwekken bij de 
jeugdige bezoeker. “Wij willen passie voor natuur en 
landschap stimuleren, zodat de waarde van natuur en 
landschap ook in de toekomst behouden blijft en daar 
waar mogelijk versterkt wordt”.

• 10 en 11 september: Scholenprojectdagen Hoge 
Hexel

 Dit jaar togen voor het eerst onze vismeesters Henk 
Zwerus en Eef van de Gronde naar Hoge Hexel om in 
blokken van 10 minuten presentaties te verzorgen die 
gebaseerd zijn op het landelijke programma Visles op de 
basisschool. Dit werd een groot succes! Opnieuw hebben 
zo’n 600 kinderen van verschillende basisscholen in de 
omgeving kennis kunnen maken met hengelsport. We 
merken duidelijk een toename van het aantal aanvragen 
voor vislessen vanuit de basisscholen uit Wierden en 
omstreken! 
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• Vislessen op de basisschool
 In 2012 zijn er 22 gecertificeerde vismeesters bij geko-

men in ons werkgebied. Daarnaast zijn er 2 viscoaches 
bij gekomen die zelf een jeugdcursus kunnen verzorgen 
bij hun eigen hengelsportvereniging en die ook kunne 
helpen bij het verzorgen van vislessen op basisscholen. 
Het aantal aanvragen voor vislessen neemt gestaag toe. 
In 2012 zijn er ruim 30 lessen geregistreerd! Een toename 
van maar liefst 50% ten opzichte van 2011. Het lijkt erop 
dat de integratie van visles in het lespakket op basisscho-
len zijn weg goed vindt! Hier mogen we trots op zijn.

• Vismagazijn
 Helaas hebben we afgelopen jaar al weer afscheid moe-

ten nemen van onze vismagazijnmeester Gerrit Bruggink. 
Gelukkig hebben we weer een uitstekende opvolger ge-
vonden in de persoon van Vincent Koerkamp uit Raalte. 
Vincent houdt het magazijn bij, controleert en houdt 
de hengelmaterialen voor vislessen netjes op orde en is 
inzetbaar tijdens beurzen en evenementen.

Media

We zitten nog altijd in een flink stijgende lijn als het gaat 
om bereikbaarheid via onze website. De statistieken die 
ons maandelijks door Sportvisserij Nederland worden 
toegezonden, wijzen uit dat het aantal bezoekers in 2012 
met ruim 28% is gestegen ten opzichte van 2011 naar bijna 
27.000 individuele bezoekers per jaar met een totaal aantal 
pageviews van ruim 145.000.
Opnieuw zijn er verschillende hengelsportverenigingen 
aangehaakt, die nu ook een verenigingswebsite hebben 
met dezelfde landelijke c.q. federatieve uitstraling. Erg han-
dig, omdat dit de mogelijkheid biedt zowel het landelijke 
als federatieve nieuws automatisch via de verenigingsweb-
site te publiceren. Eind 2012 is het mogelijk geworden dat 
sportvissers hun VISpas via een speciale bestelmodule op 
de verenigingswebsite kunnen bestellen. We staan dus 
niet stil! Altijd wordt er vanuit de landelijke en federatieve 
organisaties gekeken naar nieuwe mogelijkheden om de 
sportvisser te kunnen bereiken en zoveel mogelijk service te 
bieden. Met deze online bestel module hopen we weer vele 
nieuwe aangesloten sportvissers te mogen verwelkomen.

Naast onze website zijn we ook te vinden op Facebook, 
Twitter en Youtube. Sociale media waarbij het nieuws als 
een olievlek verspreid wordt en ook veel sneller bij onze 
volgers terecht komt. Het afgelopen jaar zijn we hiermee 
gestart door op een vrij passieve manier onze nieuws-
berichten een op een te publiceren. We hopen in 2013 de 
vele mogelijkheden van sociale media nog veel beter en 
frequenter te gaan benutten, door met meerdere mensen 
actief een stuk persoonlijkheid aan onze organisatie te gaan 
geven. We denken hierbij aan het ter plekke gebruik maken 
van Twitter of Facebook tijdens bijeenkomsten, situaties in 
het veld, beurzen, evenementen en andere praktijksituaties.
Een samenvatting van onze nieuwsitems wordt verder via 
de digitale nieuwsbrief sinds 2012 maandelijks verspreid 
onder geïnteresseerden. 

Al jaren weten we ook onze sportvissers via “ouderwets” 
papier te bereiken. Via de 2 regio-edities van Hét VISblad 
komt ons nieuws in het voor- en najaar bij zo’n 60.000 
sportvissers in Oost-Nederland terecht. We bieden natuur-
lijk ook graag hengelsportverenigingen de mogelijkheid om 
lokaal visnieuws onder de aandacht te brengen!
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Wedstrijdcommissie

Samenstelling
De wedstrijdcommissie bestaat uit de volgende leden:
J.C. Lammers, J. Koobs, J. Kars, J. de Vries, A. van Heerde, 
B. Smit, H.J. Smit sr., H.J. Smit jr., M. de Niet, J. Vink en M. 
Luchtmeijer

De volgende wedstrijden zijn in 2012 georganiseerd:

Noordoostelijk Kampioenschap
Het wedstrijdseizoen van Sportvisserij Oost-Nederland 
wordt altijd ingeluid door het Noordoostelijk Kampioen-
schap. Zo ook in 2012 en nu was Sportvisserij Oost-
Nederland weer aan de beurt om het kampioenschap te 
organiseren. Op zaterdag 14 april was alles in gereedheid 
gebracht voor de 170 deelnemers om te kunnen vissen in 
het Beukerskanaal bij Steenwijk. 
Op deze mooie lentedag hadden de deelnemers met name 
oog voor het water en wat daaruit aan vis gehaald zou 
kunnen worden. De meeste vis werd binnengehaald door 
Martijn Harms van de Beurs uit Oude Pekela. Met 4811 
gram veroverde hij het felbegeerde kampioensbord. John 
Potgieter van De Rietvoorn uit Ommen werd tweede met 
3828 gram en Albert Meijer van de Blankvoorn uit Blijham 
behaalde met 3592 gram de derde plaats. 
Totaal gevangen gewicht: 206956 gram

Jeugd
Op 2 juni mocht de jeugd met in totaal 50 deelnemers het 
spits afbijten met de federatieve selectiewedstrijd in het 
Steenwijkerdiep. Op 2 deelnemers na werd door iedereen 
vis gevangen. De jeugd in de categorie A viste in vak A en 
B. Rik Bos van ‘t Vangertje uit Denekamp werd eerste met 
3566 gram. Tweede werd Jeffrey Prosz, eveneens van  
’t Vangertje uit Denekamp, met 1466 gram. De derde 
plaats werd behaald door Niels de Boer van O.K.O. uit 
Oosterwolde met 1940 gram.
De jeugd in de categorie B viste in de vakken C t/m F. Eer-
ste in deze categorie werd Stef Geertman van De Dobber 
uit Hardenberg met 3779 gram. Tweede werd Gerrald Bud-
dink van ’t Vangertje uit Denekamp met 2050 gram en de 
derde plaats werd behaald door Arjen Bakker van O.K.O. 
uit Oosterwolde met 1254 gram.
In de categorie C werd gevist in de vakken G en H. Eerste 
werd Berjan Bruggink van De Dobber uit Hardenberg met 
1602 gram. De tweede plaats werd behaald door Kevin 
Bruggink van De Dobber uit Hardenberg met 1005 gram 
en de derde plaats was voor Erben Beijerman van O.K.O. 
uit Oosterwolde met 736 gram.
Totaal gevangen gewicht: 44508 gram

Individueel
Een week later, op 9 juni, waren de senioren met 84 deel-
nemers aan de beurt met de selectiewedstrijd individueel 
in de Urkervaart. Helaas waren de weersomstandigheden 
ronduit slecht: harde wind, regen en onweersbuien. Daar 
kwam nog bij dat het parkoers er niet goed bij lag. Voor  
zowel de deelnemers als de leden van de wedstrijdcommis-
sie een grote teleurstelling. Deze omstandigheden bij  
elkaar waren zelfs voor verscheidene deelnemers vol-
doende reden om voortijdig terug te keren naar huis. De 
resultaten: Eerste werd Jan Beens van HSV Het Zwarte  
Water met 3750 gram. De tweede plaats werd behaald 
door Ronald Tolkamp van HSV Haaksbergen met 2931 
gram en de derde plaats was voor Robert Hiddink, even-
eens van HSV Haaksbergen, met 2696 gram.
Totaal gevangen gewicht: 45269 gram

Feeder
Op 16 juni werd de selectiewestrijd Feeder gevist met 64 
deelnemers in de Hoogeveense Vaart bij Rogat. De win-
naar van deze wedstrijd werd Rob Noordkamp van VVLO 
uit Losser met 13743 gram. Tweede werd Arend ter Braak 
van ’t Meuntje uit Westerhaar met 8083 gram en de derde 
plaats werd behaald door Tonny Seegers van De Karper uit 
Brummen met 6428 gram.
Totaal gevangen gewicht: 82935 gram

Korpsen
Op 23 juni werd alweer de laatste selectiewedstrijd gevist 
met 18 korpsen in de Urkervaart. Gelukkig waren de 
omstandigheden deze keer naar tevredenheid van de 
deelnemers en de wedstrijdcommissie. De eerste plaats 
werd behaald door korps 2 van De Karper uit Brummen 
met 22785 gram. Met net iets minder vis werd het korps 
van de Rietvoorn uit Ommen tweede met 22567 gram. De 
derde plaats werd behaald door korps 1 van De Karper uit 
Brummen met 20619 gram.
Totaal gevangen gewicht: 190740 gram
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Ook het afgelopen jaar zijn onze afgevaardigden weer bij vele VBC-vergaderingen aanwezig 
geweest om de belangen van de sportvisserij te behartigen. In totaal zijn we nu bij 8 VBC’s 
betrokken. De ene VBC is actiever dan de andere, maar al met al gaat hier ontzettend veel 
tijd in zitten. Natuurlijk moeten we hier vertegenwoordigd zijn, want ontwikkelingen t.a.v. 
de hengelsport kunnen soms erg snel gaan. We hebben bij verschillende VBC’s het afgelo-
pen jaar weer vruchtbare zaken kunnen doen. Hieronder vindt u een uiteenzetting van de 
ontwikkelingen binnen de verschillende VBC’s.

Zuiderzeeland
De VBC Zuiderzeeland is 3 keer in vergadering bijeen ge-
weest. De heer E. Weening van hengelsportvereniging het 
Poldervoorntje heeft een presentatie gehouden over een 
door de sport zeer gewenst Spiegelkarperproject. De VBC is 
akkoord gegaan met het project zodat er gestart kan worden 
met de gefaseerde uitzet van ‘spiegeltjes’ in de vaarten van 
de Noordoostpolder. Een verzoek van de sport aan de VBC 
om beroepsvissers die met fuiken op aal vissen te verplich-
ten een keernet te gebruiken om zo ongewenste bijvangst 
(en sterfte) van witvis te voorkomen, lijkt het niet te halen. 
Daarnaast is er nog een veldexcursie geweest in de Noord-
oostpolder. Tijdens de excursie is een bezoek gebracht aan 
de Kuinderplas waarbij samen met de boswachter de moge-
lijkheden voor het bevissen van de plas door sportvissers is 
besproken. Afgesproken is daar samen  te werken aan een 
plan waarin zowel de visstand als de sportvisserijmogelijk-
heden verder worden uitgewerkt met het uiteindelijke doel 
sportvisserij op de plas mogelijk te maken. Verder hebben 
we tijdens de excursie een vaartocht op het Zwarte Meer 
gemaakt met de boot van beroepsvisser Bert Bekendam. De 
beroepsvisser heeft op een leerzame wijze de ‘sport’ meege-
nomen in de wereld van de beroepsvisser.

In een onderlinge samenwerking  tussen Waterschap Zuider-
zeeland, Landschapsbeheer Flevoland, Sportvisserij Midwest 
Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en de Provincie 
Flevoland is de Vissenatlas Flevoland gerealiseerd. Een uniek 
boekwerk dat naast de verspreidingskaarten van zoetwa-
tervissen in de polder middels ’Human Interest’ verhalen 
een goed beeld geeft van organisaties en personen die iets 
met vis hebben in de polder. Een visstekkenkaart Flevoland 
maakt tevens onderdeel uit van het boekwerk dat we hier-
mee als een compleet project kunnen bestempelen. 

VBC Veluwe
Met medewerking van Sportvisserij Nederland is hard 
gewerkt aan de afronding van een convenant VBC Veluwe. 
Enkele bijeenkomsten waren nodig om visrechthebbenden 
en waterschap te doen besluiten  eind 2012 het convenant 
goed te keuren en deze begin 2013 te onderteken. Met de 
ondertekening is het Waterschap Veluwe een van de laatste 
Waterschapsgebieden waar een VBC wordt geïnstalleerd. 
De reden hiervan is vooral gelegen in reorganisaties bij het 
Waterschap dat uiteindelijk zal resulteren in een nieuw ge-
fuseerd Waterschap Vallei en Veluwe op 1 januari 2013. De 
reeds bestaande VBC van het voormalige waterschap  Vallei 
en Eem blijft als zelfstandige VBC bestaan. 
Ondanks dat er geen formele VBC bestond is er toch (weer) 
veel en vruchtbaar samengewerkt tussen de sportvisserij en 
het waterschap. Met name op het gebied van onderzoek 
heeft de Stichting VKO onder leiding van Jan Pepping  
diverse weteringen op verzoek van het Waterschap onder-
zocht in het kader van de KRW vraagstukken. 

Water-  en Visstandbeheer
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Ook op het gebied van het sportvisserijgebruik is onderzoek 
gedaan in samenwerking met Sportvisserij Nederland  naar 
mogelijkheden de sportvisserijzaken in en rondom het Apel-
doorn kanaal te verbeteren. Na een aantal hoorzittingen met 
de verenigingen heeft Sportvisserij Nederland een Visie voor 
het kanaal gerealiseerd. De Visie kan goed gebruikt worden 
bij de herinrichting van het kanaal, nu bekend  is geworden 
dat het deel van Hattem tot Heerde op korte termijn weer 
bevaarbaar zal worden.

VBC Regge en Dinkel
Als VBC zijn we enkele keren bijeen geweest. De bijeenkom-
sten stonden vooral in het teken van het vervolg van de Nota 
Visbeleid die tamelijk eenzijdig is opgesteld/vastgesteld door 
het waterschap.  
Het project Klimaatherstel Regge begint steeds zichtbaarder 
te worden en de gevolgen voor de hengelsport zijn niet altijd 
positief. In samenwerking met Sportvisserij Nederland is er 
een onderzoek gedaan naar de wensen voor wat betreft het 
recreatief medegebruik van de sportvisserij. De uitkomsten 
zijn ingebracht in de diverse deelprojecten. De sportvisserij-
mogelijkheden zullen in elk geval afnemen, maar vissen blijft 
zeker mogelijk. 
Ook is er een samenwerking ontstaan tussen het waterschap, 
Sportvisserij Oost-Nederland en Sportvisserij Nederland in 
een onderzoek naar de verspreiding van de Kwabaal.

VBC Velt en Vecht
De VBC is een aantal keren bijeen geweest waarbij voorna-
melijk wat lopende zaken op gebied van de sportvisserij aan 
de orde zijn geweest zoals controle en toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van de oevers. 
In een samenwerkingsverband tussen Sportvisserij Oost-
Nederland, Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Velt 
en Vecht is in goed overleg met de beroepsvisser besloten 
de visserij op aal op te stoppen. De beroepsvisser is hiervoor 
financieel schadeloos gesteld en daarmee is de Vecht voor 
het grootste deel vrij van bevissing op aal. Hiermee is een 
steentje bijgedragen aan het herstel en behoud van de aal.

VBC Rijn en IJssel
Na het in 2011 getekende convenant VBC Rijn en IJssel zijn 
we in 2012 druk geweest met het opstellen van Visplan. Hier-
bij zijn naast onze federatie de Federatie Midden Nederland 
en  het Waterschap Rijn en IJssel betrokken. Het is een moei-
zaam proces waarbij we vakkundig worden bijgestaan door 
onze landelijke koepel Sportvisserij Nederland. Visuitzet en 
voeren zijn belangrijke discussiepunten binnen de VBC. Ver-
der ervaren sportvissers grote overlast door een overmatige 
groei van waterplanten. Ook dit thema staat regelmatig op de 
agenda en een oplossing hiervoor is nog niet in zicht.

VBC IJssel Plus
Ook nu was er sprake van een relatief rustig VBC-jaar omdat 
er vrijwel geen vergaderingen waren. Van belang was de 
aanpassing van het visplan op basis van de aanwijzingen die we 
daartoe van de overheid begin 2012 hebben ontvangen. Het 
visplan is, deze keer getekend door alle participanten, ingezon-
den. Van Rijkswaterstaat is inmiddels goedkeuring ontvangen. 
Ook nu spelen er binnen de grenzen van IJssel plus veel zaken 
die we als federatie nauwlettend zijn blijven volgen. 
Naast het proces Ruimte voor de Rivier dat nu in uitvoering is, 
zijn op verschillende plaatsen nog projecten in voorbereiding 
die onze aandacht niet kunnen missen.

VBC Reest en Wieden
Na de ondertekening van het samenwerkingsconvenant is 
een voorlichtingsavond georganiseerd op 20 februari 2012 
voor alle belanghebbenden, waaronder gemeenten, provin-
cie, watereigenaren hengelsportverenigingen in het gebied. 
Hierdoor is veel en waardevolle input verkregen die o.a. kan 
worden benut bij het tot stand brengen van een visplan. Met 
name aan dit visplan is in de loop van dit jaar hard gewerkt. 
De vage hoop dat dit zelfs in dit jaar (2012) zou kunnen wor-
den afgerond, is niet in vervulling gegaan. Wel echter zijn de 
vorderingen dusdanig dat in de loop van 2013 de afronding 
mag worden verwacht. De samenwerking tussen de verschil-
lende partijen en de bereidheid naar elkaars argumenten te 
luisteren en het trachten daarvoor begrip te hebben is nog 
steeds prima.
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WATER-  EN VISSTANDBEHEER

VBC Groot Salland
Ook dit jaar is door het waterschap nauw samengewerkt met 
onze Stichting Visserijkundig onderzoek Oost Nederland. 
De aangekondigde aanpassing van de VBC ligt ter voorberei-
ding inmiddels bij Sportvisserij Nederland. De samenwerking 
met het waterschap en de medewerking die we hier onder-
vinden is heel erg goed te noemen. Wel stelt het waterschap 
zich op het standpunt dat zij wensen dat alle wateren in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren worden onder-
gebracht. Niet alle verenigingen die visrechten hebben bij dit 
waterschap werken hier nog aan mee. Een grote doorbraak 
is echter het inbrengen van alle wateren van het voormalige 
“Regionaal Viswaterbeheer” per 1 januari 2013. 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de 
verschillende VBC’s in Nederland is er een website 
www.visstandbeheercommissie.nl

Leden Commissie WAVI:
J.C. Lammers (voorzitter) 
H. Holsbeek (SVON)
E. Piek (SVON)
H. Slagter (adviseur)
R. Edam-Geertsma (rayon 1)
J. Riemsdijk (rayon 2)

B. Benjamins (rayon 3)
L. Fokke (rayon 4)
R.S. van der Kooi (Snoekstudiegroep 
Nederland-België)
A. Lokhorst (De Karper Sportvisserij 
Nederland)

Leden Visploeg Veluwe
Arné Hissink 
Jaap Sandijck 
Jan Pepping 
Jan van Waardenburg 
Tim Hulshof 
Romeo Neuteboom Spijker 
Hans van Til

Bas Bakker
Anton van Triest
Henri Vis
Jasper Onderstal
Jan van Hezel
Wim Stormink

Leden Visploeg Salland
Bennie Bourgonje
Thom de Waard
Klaus Fischer
Jan Pepping   
Ton Sennef 

Bram Flierman
Sjoerd Kamp
Eric Pastoor
Edwin Riegman
Paul de Ram        
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Hengelsportverenigingen
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. ’t Meuntje 
Hasselt

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”  
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HENGELSPORTVERENIGINGEN

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

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.V. Zwartsluis

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





SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

ALMELOSESTRAAT 1

8102 HA  RAALTE

TEL. 0572-363370

INFO@SPORTVISSERIJOOSTNEDERLAND.NL 

WWW.SPORTVISSERIJOOSTNEDERLAND.NL
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