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De jaarrekening 2013 laat een positief resultaat zien, waar-
door enkele reserveringen gedaan kunnen worden,  
die nodig zijn om de federatie gezond te houden.
Door de contributieverhoging per 1 januari 2014, waartoe 
op de ALV in het voorjaar van 2013 is besloten, kon in het 
verslagjaar de aanstelling van een beleidsmedewerker 
(Willem Bakker) worden voorbereid. Per 13 januari 2014 
gaat hij aan de slag. Daardoor kunnen een aantal zaken, 
die waren blijven liggen, worden opgepakt. De financiële 
verantwoording treft u aan onder het betreffende hoofd-
stuk in dit jaarverslag.

Op vele manieren zetten we ons in om de hengelsport 
meer bekendheid te geven. Dat lukt steeds beter door 
publicaties en presentaties op diverse plaatsen. Via Vis-TV, 
aandacht in de pers, social media  en - via vismeesters 
- voorlichting op scholen wordt de hengelsport steeds 
bekender bij het publiek. Door aansluiting van SVN bij het 
NOC*NSF worden we erkend als sportbond en zijn we, op 
twee na, de grootste sportbond van Nederland geworden.

We hebben uitstekende contacten met onze “buur-
federaties” waardoor we bepaalde zaken zoveel mogelijk 
op elkaar af kunnen stemmen. Dat is gewenst omdat we 
bestuurlijk en ambtelijk steeds meer worden betrokken 
bij het te ontwikkelen en uitvoerend beleid van provin-
cies, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. 
Verder moet worden genoemd het uitstekende contact 
met bestuur en medewerkers van Sportvisserij Nederland. 
Voortdurend kunnen we op hen een beroep doen bij in-
gewikkelde en federatie overstijgende zaken.

Als bestuurders van verenigingen, rayons en federatie 
kunnen we beschikken over de ondersteuning en deskun-
digheid van onze medewerkers in Raalte. Daar maken we 
dankbaar gebruik van. Door hun inzet stimuleren zij ons als 
bestuur.

Jan Eggens, 
voorzitter

In dit jaarverslag van 2013 treft u, evenals voorgaande jaren, een veelheid aan informatie 
aan. Daaruit blijkt opnieuw dat federatie, rayons en verenigingen veel werk verzetten in 
het belang van de hengelsport in Oost-Nederland.
Het bestuur is erg verheugd dat het zo goed gaat met onze federatie. Evenals voorgaande 
jaren kunnen we melding maken van een toename van het aantal leden bij de aan gesloten 
verenigingen. Sinds de invoering van de VISpas, gevolgd door de Nachtvistoestemming en 
de Derde Hengeltoestemming is die toename trendmatig geweest.

Voorwoord
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Statutair aftredend en op verzoek van het bestuur herkiesbaar waren tijdens de afgelopen  
Algemene Ledenvergadering de secretaris, Gerrit Sloot, en algemeen bestuurslid namens 
rayon 2, Jan Schepers. Beiden heren zijn herkozen in hun functies.

Bestuur

Onderscheidingen

De samenstelling van het dagelijks bestuur 
op 31 december 2013 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 organisatie

Zilveren erespeld

Jan van Goor 25 jaar Ons Genoegen Balkbrug
Johan Nijland 25 jaar Ons Genoegen Balkbrug
Marinus Hegeman 25 jaar Ons Genoegen Nijverdal
Ben Groot Obbink 33 jaar bestuurslid De Rietvoorn Holten
Jannes Boerman 25 jaar bestuurslid Ons Vermaak Rijssen

Gouden erespeld

A. Westerkamp 36 jaar bestuurslid De Brasem Dalfsen
Dhr. Heemink 35 jaar bestuurslid HSV Haaksbergen
G.H. Sloot  33 jaar bestuurslid HSV Haaksbergen, waarvan 25 jaar 
voorzitter

Koninklijke onderscheiding

J.C. Lammers  Ons Belang Zutphen
(† 07-04-2013)   

Erelid SVON 

H. Slagter  adviseur water- en visstandbeheer

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
Dhr. R. Edam-Geertsma Bestuurslid Water- en visstandbeheer
Dhr. M. van Leeuwen  Bestuurslid Algemene zaken
Bestuurslid Controle: vacant

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

Bestuurs-
samenstelling 
Rayons 

Ereleden

J.J. van Zorge
H. Slagter
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Rayon 3

Dhr. P. van Lier Voorzitter
Dhr. B. Benjamins  Secretaris en afgevaardigde in Wavi
Dhr. E. Prent Penningmeester
Dhr. M. Zwaan  Wedstrijdsecretaris
Dhr. E.B. Weening Jeugdzaken

Rayon 4

Dhr. J. de Vries Voorzitter
Dhr. M Klein Secretaris
Dhr. M. Ligtenberg Penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers Wedstrijdsecretaris en afgevaardigde in Wavi
Dhr. H. Drost  Bestuurslid
Dhr. J. Haar Bestuurslid
Dhr. R. Bosscher Bestuurslid

Feest voor de rayons

Reeds in 2012 bestonden de rayons 12½ jaar. Dit heuge-
lijke feit werd op zaterdag 6 juli gevierd.
In de forellenvijver in Emst kon men naar hartelust vissen 
en voor de niet-vissende partners van de bestuursleden 
en mede werkers was er een mogelijkheid kaarsen te 
maken in de kaarsenmakerij. Het weer werkte erg mee en 
de vangsten waren over het algemeen goed. Onder het 
genot van een drankje bij de BBQ werden de onderlinge 
banden versterkt.
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Nieuwe collega

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het voorstel 
goedgekeurd om een nieuwe medewerker aan te nemen, 
omdat we al enkele jaren kampten met te weinig capaciteit 
om alle werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Eind 
van het jaar hebben we een vacature voor de functie van 
Beleidsadviseur Sportvisserij geplaatst en daar zijn een kleine 
50 reacties op gekomen. Met een viertal geschikte kandida-
ten zijn uiteindelijk gesprekken gevoerd, waarbij Willem Bak-
ker het beste naar voren kwam om ons team te versterken. 
Willem zal met ingang van 15 januari 2014 onze nieuwe 
collega zijn en zijn taken omvatten o.a. overleg met onder 
andere hengelsportverenigingen, gemeenten, waterschap-
pen, Provincies, Sportvisserij Nederland en natuurorga-
nisaties over uiteenlopende sportvisserijonderwerpen. In 
deze situaties vertegenwoordigt hij de federatie en is hij de 
ambassadeur van de sportvisserij in de regio. 

Stagiairs

Het afgelopen jaar zijn drie stagiairs werkzaam geweest voor 
Sportvisserij Oost-Nederland.
Mark Kouwenhoven volgt de opleiding  Sportvisserij en 
Aquacultuur niveau 4 bij de Groene Welle te Zwolle en zit in 
het derde leerjaar van de totaal 4 leerjaren.
Het verzoek om een stageplaats is gedaan door de oplei-
ding mede als gevolg van al bestaande vormen van samen-
werking zoals het geven van gastlessen en het aanbieden 
van studieprojecten vanuit de federatie. 
Mark is ingezet op een drietal projecten in het kader van 
Water- en Visstandbeheer, te weten:
• Onderzoek en het maken van een herinrichtingsplan voor 

de Molenkolk te Diepenveen;
• Inventarisatie van niet verpacht water binnen het werkge-

bied van de federatie.
• Inventarisatie van interessante visstekken langs de Dinkel

Mark heeft zich gemanifesteerd als een uitstekende stagiair. 
Uit zijn onderzoeken zijn een aantal interessante gegevens 
naar voren gekomen die een uitbreiding kunnen betekenen 
van het beschikbare viswater in Twente. 
Ten aanzien van de situatie in de Molenkolk te Diepenveen is 
een van de conclusies dat de visstand in deze kolk abomi-
nabel is. Ook de toegankelijkheid liet te wensen over.  
Er zijn inmiddels snoei- en kapwerkzaamheden verricht door 
de gemeente zodat de oever beter bereikbaar is. Het water-
schap Groot Salland zal nog een aantal malen onderzoek 
doen naar de waterkwaliteit en we hopen vervolgens maat-
regelen te kunnen nemen om de visstand te verbeteren.
 

Als vervolg op de stage van Mark werd na de zomervakan-
tie een samenwerking aangegaan met een tweede stagiair 
van dezelfde opleiding: Marc Jansen uit Kampen. De beide 
heren hebben deels elk voor zich en deels gezamenlijk op-
drachten uitgevoerd, waaronder het volgen van een cursus 

Beleidsadviseur Willem Bakker

Stagiair Mark Kouwenhoven

Stagiair Marc Jansen
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om in 2014 waterbodemkaarten te kunnen maken met het 
doel deze te publiceren op onze website. 
Een activiteit die we verder samen met de Groene Welle 
uitvoeren, buiten de stagiairs om, is het inventariseren door 
studenten van de toestand van de visstekken langs de Vecht 
op het traject Ommen (uitmonding Regge) tot Zwolle. Op 
deze stekken zullen waar nodig onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd en eventueel plannen tot verbetering van 
de situatie worden geschreven.

Milan Scheurink studeert Recht en Economie (HBO) bij 
Saxion en heeft de ‘houdbaarheid’ van visstekken binnen 
ons werkgebied onderzocht. De niet aflatende druk op het 
buitengebied kost ons visstekken. Natura 2000, Kaderricht-
lijn Water (KRW) en Ruimte voor de Rivier zorgen voor een 
duidelijke afname van de sportvisserijmogelijkheden. Zitting 
nemen in klankbordgroepen van eerder genoemde pro-
jecten is uiteraard noodzaak en dat doen we dan ook.  We 
laten ons horen en onderbouwen het huidige gebruik en de 
wensen voor de toekomst met gedegen onderzoeken. 
Toch is dit niet voldoende voor het behoud van het huidige 
areaal visstekken. In de loop van de jaren blijkt het verwer-
ven van eigendommen ons een veel sterkere positie op te 
leveren dan uitsluitend het huren van visrechten. Mede door 
de fikse investeringen die we voor die aankopen moeten 
doen, is het erg belangrijk dit volgens een gedegen en 
door de sportvissers gedragen beleid te doen. Milan heeft 
onderzocht wat onder andere de meerwaarde is van het 
hebben van eigen water en/of grond. Ook heeft hij geke-
ken naar de gevolgen van het 2e traject van de KRW. Niet 
onbelangrijke vragen bij dit alles zijn: “Waar kunnen we het 
beste aan kopen doen? En hoe gaan we dit financieren?” De 
uitkomsten van zijn onderzoek zijn tijdens de ALV van onze 
federatie gepresenteerd. 

Onderhoud en energiebesparing

Bootstalling
Naast het kantoorpand is er een bootstalling  
gebouwd om de controleboot van Sportvisserij Oost-
Nederland centraal te stallen in ons werkgebied. De 
controleboot wordt steeds intensiever gebruikt voor 
de controles te water op de visserijwet en het Binnen-
vaart Politie Reglement (snelle motorboten, jetski’s).

Buitenzijde kantoorpand
Het dakleer van het bovenste gedeelte van ons kan-
toorpand is vervangen. Eind 2013 is er gestart met het 
schilderen van de buitenkant van het pand.  
Deze werkzaamheden zullen nog doorlopen in 2014. 
De kleuren van het pand komen overeen met de 
kleuren van ons logo, waardoor het pand nu echt een 
mooie Sportvisserij Oost-Nederland uitstraling krijgt.

Energiebesparende maatregelen
We hebben een energiescan laten uitvoeren met het 
doel de energiekosten te drukken.
Enkele maatregelen die daaruit naar voren kwamen, 
hebben we laten uitvoeren zoals het verlagen van de 
aansluitwaardes van gas en elektra, waardoor we nu 
flink minder betalen voor de netwerkkosten.
Andere aanbeveling was het laten vervangen van de 
tl-verlichting door energiezuinige armaturen en tl’s. Dit 
hebben we niet laten doen. Omdat we een “doorzon-
kantoor” hebben, kunnen we met de helft van de 
verlichting toe wat een flinke besparing geeft op het 
stroomverbruik.

Stagiair Milan Scheurink
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Financiën
Het jaar 2013 hebben we kunnen afsluiten met een licht 
positief resultaat, hoger dan begroot. De oorzaak ligt 
voornamelijk in het feit dat de opbrengsten ruim  
€ 50.000 hoger uitvielen dan begroot, terwijl ook de tota-
le lasten hoger uitvielen dan begroot. De verkopen voor 
de VISpas en de jeugdVISpas waren respectievelijk ruim 
4.000 en 3.000 stuks meer dan verwacht. De inkomsten 
m.b.t. de Nachtvistoestemmingen c.q. 3e hengeltoestem-
mingen waren licht hoger dan begroot. 

In tegenstelling tot wat de verwachting was, zijn de ledenaan-
tallen toegenomen, zowel bij de volwassenen als bij de jeugd. 
Deze tendens zien wij landelijk terug. Het aantal volwassenen 
is in vergelijking met 2012 met ruim 2.000 toegenomen en 
de totale jeugd met 1.000. Met betrekking tot de jeugd zien 
we ook nu weer de grootste toename in het aantal verkochte 
jeugdVISpassen. Dit jaar is het aantal verkochte federatieve 
jeugdvergunningen stabiel gebleven, na opeenvolgende jaren 
van daling. 
Met ingang van 2013 wordt de uitgifte van de Nachtvistoe-
stemming / 3e hengeltoestemming verzorgd door Sportvis-
serij Nederland. De verkochte aantallen stegen licht. Sportvis-
serij Nederland verkoopt geen combinatievergunning (3e 
hengeltoestemming alleen verkrijgbaar in combinatie met 
Nachtvistoestemming) zoals wij die kenden voorgaande jaren. 

• De 7-dagen vergunning werd dit jaar minder verkocht dan 
in 2012. Door de stijgende verkopen in de afgelopen jaren 
is de begroting voor 2013 te rooskleurig geweest. 

• Ook dit jaar hebben wij een bijdrage voor controle ont-
vangen van Sportvisserij Nederland ad € 21.104. 

• De interestopbrengsten bedroegen € 3.678, welk bedrag 
ongeveer 3.000 lager was dan begroot en ongeveer 2.000 
lager dan in 2012. Oorzaak ligt in het feit dat de baten 
m.b.t. de Nachtvistoestemmingen pas eind van 2013 zijn 
ontvangen, terwijl wij die voorheen reeds voor balansda-
tum ontvingen voor het volgende jaar. 

• In 2012 bestonden de rayons 12,5 jaar. De festiviteiten 
samenhangend met dit jubileum hebben in 2013 plaats-
gevonden. Hiervoor was een voorziening gevormd, groot 
5.000. De kosten bedroegen echter € 2.000,-  Waardoor 
wij een batig saldo konden bijschrijven. 

• Per 1 januari 2013 zijn de materialen t.b.v. visserijkundig 
onderzoek (boten, tuigen etc.) wederom in eigendom van 
de federatie.

• De kosten van de controle vielen aanmerkelijk lager uit 
dan begroot (€ 29.000; begroot: € 48.000). Het verschil 
wordt met name veroorzaakt door de opleidingskosten. 
Er hebben dit jaar opleidingen plaatsgevonden, maar de 
kosten hiervan werden voor de helft door de provincie 
Overijssel gedragen. De verwachte vervolgopleidingen 
(hiervoor bestaat geen vergoeding door de provincie 
Overijssel) hebben dit jaar nog niet plaatsgevonden. De 

gedeclareerde kosten door de BOA’s vielen aanzienlijk 
lager uit dan begroot. 

• Kosten gemoeid met communicatie zijn ongeveer gelijk 
aan de kosten in 2012. Echter wel 5.000 hoger dan be-
groot. Dit verschil wordt voor het grootste deel veroor-
zaakt door een bijdrage van ons aan Jongleren Waterbe-
heren van de stichting Natuur & Milieu Overijssel (€ 3.000) 
en voor het overige door het toegenomen aantal vislessen 
dat door onze vismeesters wordt gegeven op de scholen 
in ons gebied. Het aantal beurzen waar aan deelgenomen 
is in 2013 is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar, 
terwijl de kosten voor de beurzen wel zijn gedaald ten 
opzichte van voorgaand jaar. 

• Op de voorraden stekkenkaarten, atlassen en promo-
tiemateriaal is ongeveer € 5.000 afgewaardeerd. De 
verkopen van de stekkenkaarten en atlassen zijn erg laag. 
De afwaardering van het promotiemateriaal betreft het 
verbruik aan promotiematerialen. 

Per 31 december 2013 hebben wij een extra dotatie gedaan 
in de voorziening voor toekomstig onderhoud aan het pand 
van circa € 53.000. Deze dotatie is een extra dotatie ten 
opzichte van de besloten jaarlijkse verhoging van € 13.100. 
Eind 2013 hebben wij de voorziening voor toekomstig 
onderhoud geactualiseerd met behulp van voortschrijdend 
inzicht in de actuele staat van het onderhoud. Een aantal 
aspecten van toekomstig onderhoud zullen waarschijnlijk 
sneller aan vernieuwing c.q. onderhoud nodig zijn dan in 
eerste instantie ingeschat. De voorziening bedraagt per 31 
december 2013 € 55.050. In de begroting is geen rekening 
gehouden met deze herziening. 

Materiële vaste activa 

De belangrijkste investeringen hebben betrekking op com-
puterapparatuur, inventaris en de bouw van een opslag-
schuur voor vistuigen en controleboot. 

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2013 circa € 294.000 (2012: € 288.000). 

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 3 jaar liep in november 
dit jaar af. De nieuwe rentevaste periode bedraagt 1 jaar 
tegen een rentepercentage van 3,5%. De resterende schuld 
van de hypothecaire lening met een rentevaste periode van 
1 jaar bedraagt per ultimo 2013 € 223.500,- (2012:  
€ 252.500). 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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HOOFDSTUK TITELStaat van baten en lasten

 2013 werkelijk € 2013 begroot € 2012 werkelijk €

Baten 616.942 565.685 654.599

Lasten 614.332 578.300 575.206

Resultaat 2.610 -12.615 79.393

Mutatie reserves 0 0 -66.966

Overschot 2.610 -12.615 12.427

Balans (na verwerking voorstel overschot)

ACTIEF 31-12-2013 € 31-12-2012 €

 

Materiële vaste activa  574.542 585.117

 

Vlottende activa

Voorraden 12.296  14.495  

Vorderingen 83.413 62.171

  95.709 76.666

 

Liquide middelen  294.287 287.791

  964.538 949.574

PASSIEF 31-12-2013 € 31-12-2012 €

 

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  420.241 417.631

Vastgelegd vermogen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

149.157  149.157  

Voorz.arbeidsconflict 71.174  71.174  

 220.331 220.331

Langlopende schulden 223.500 252.500

Voorzieningen 55.050 13.100

Kortlopende schulden 45.416 46.012

964.538 949.574
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Vis- en looprechten
Overdracht visrechten
 
Het afgelopen jaar zijn de sportvisserijmogelijkheden aan-

zienlijk toegenomen en hebben we stappen gezet in de 

overdacht van de Twentekanalen naar SVON.

Volgens een ruwe schatting huurt SVON dit jaar ruim 400ha 

water meer dan de jaren ervoor. 

Deze toename komt voor het grootste deel door de overdracht 
van visrechten gelegen in het westelijk deel van Salland. Deze 
rechten lagen jarenlang bij het Regionaal Viswaterbeheer dat 
zich inmiddels heeft opgeheven. Al die jaren waren de sportvis-
serijmogelijkheden beperkt tot de leden van de daarbij aan-
gesloten 12 hengelsportverenigingen. Nu is het water opge-
nomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Vis wateren, 
zodat alle VISpashouders er kunnen vissen. 

Een andere grote overdracht betreft de Twentekanalen. Deze 
zijn nu nog in beheer bij de Beheerseenheid Twentekana-
len (BET) en een aantal jaren geleden al opgenomen in de 
Gezamen lijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Het afgelopen 
jaar is er een goedkeuring verleend van de Staat der Neder-
landen aan de BET om de visrechten op 1-1-2015 over te 
dragen aan SVON. Daardoor kan de BET, zoals ze zich hadden 
voorgenomen, zich opheffen.

KRW IJssel

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
wordt langs de IJssel een groot aantal maatregelen uit-
gevoerd, wat een enorme impact heeft op het sportvis-
serijgebruik. Deze maatregelen bestaan uit het graven van 
neven geulen in de uiterwaarden met een totale lengte 
van 22 km en het aanpassen van 10 km kriboevers. De 
plankaarten zagen er voor met name de wedstrijdvisserij 
zeer verontrustend uit, omdat door de voorgenomen maat-
regelen 80% van de wedstrijdtrajecten onbevisbaar zou 
worden. Dit was de reden om gezamenlijk met Sportvis-
serij Nederland en de belanghebbende hengelsportver-
enigingen op te trekken richting het waterschap Vallei en 
Veluwe dat in opdracht van Rijkswaterstaat trekker is van dit 
project. 
De belangrijkste visstekken en wedstrijdtrajecten waren 
jaren geleden al eens in beeld gebracht en deze hebben 
we tijdens enkele werksessies met de hsv-en geactuali-
seerd. Deze informatie vormde het vertrekpunt om de 
projectleider van het waterschap de ernst van de voorge-
nomen maatregelen te laten zien. Door goed overleg is het 
waterschap bereid gevonden aanvullende maatregelen te 
nemen, waardoor vrijwel alle knelpunten voor de wedstrijd-
visserij zijn of worden opgelost. Wel zal er tijdens de uitvoe-
ring van de werkzaamheden (tijdelijke) overlast ontstaan. 
De belangrijkste KRW-maatregelen worden uitgevoerd na-
bij Zutphen, Deventer (2 plekken), Wijhe, Olst en De Hank. 
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Dat de IJssel een belangrijk wedstrijdwater is, blijkt wel uit 
de gegevens van 2012. Er zijn 31 wedstrijdlocaties waar 
gemiddeld per locatie 12 wedstrijden per jaar worden 
gehouden, waaraan gemiddeld 26 personen mee doen 
en gedurende bijna 5 uur wordt gevist. Daarmee komt het 
aantal deelnemers op bijna 9700 en zij vissen gezamenlijk 
zo’n 48.000 uur.
Uit ander recent onderzoek blijkt dat er op de IJssel jaarlijks 
in zijn totaliteit 72.000 vissessies zijn. Inzet voor het behoud 
van de sportvisserijmogelijkheden op de IJssel is dus erg 
belangrijk.

Visrechten kop van Overijssel en Weerribben

Op de boezemwateren in de kop van Overijssel ligt (vrij-
wel al) het volledige visrecht bij de Algemene Bond van 
Binnen vissers in NW-Overijssel. SVON heeft daar al jaren 
een machtiging onder de voorwaarde dat alleen bij SVON 
aangesloten sportvissers daar mogen vissen. Onderhande-
lingen tussen sport en beroep hebben geleid tot een 
nieuwe overeenkomst waarbij de belangrijkste wijziging is 
dat vanaf 1-1-2014 deze wateren voor alle VISpashouders 
bevisbaar zijn geworden. Ook zijn er nieuwe visrechten aan 
de overeenkomst toegevoegd; Dolderkanaal, (deel) Steen-
wijker Aa, Stouwsloot inclusief het gat van Bosma.

Ook in het deel van NW-Overijssel, de Weerribben, waar het 
beroep geen visrechten heeft, is een nieuwe overeenkomst 
gemaakt. Was voorheen maar een deel van de 10 gehuurde 
wateren voor alle VISpashouders bevisbaar, nu zijn ze alle 10 
door VISpashouders uit heel Nederland te bevissen. 

Geen toestemming voor beroepsvisser 

Een reële dreiging in de zin van oogst door een beroeps-
visser op een deel van de IJssel en een nabij gelegen 
‘strang’ in de buurt van Wilsum heb we met succes kunnen 
stoppen. De betreffende beroepsvisser wilde het met de 
eigenaar van de visrechten op een akkoordje gooien door 
een overeenkomst te maken voor het vissen met beroeps-
vistuigen. Aangezien Sportvisserij Oost-Nederland daar 
volledig visrechthebbende is, kan dat niet zonder onze 
toestemming. Die toestemming hebben wij uiteraard niet 
verleend, maar daarvoor was een ritje naar kasteel Groen-
veld in Baarn, waar de Kamer voor de Binnenvisserij haar 
zittingen heeft, wel noodzakelijk.

Project Reggeherstel

Bij het Waterschap Regge en Dinkel is al jaren sprake 
van het project Reggeherstel. Elk jaar zijn er weer (kleine) 
aanpassingen in onder andere de loop van Regge. Een 
stapeling van al deze maatregelen door de jaren heen be-
perkt de sportvisserijmogelijkheden aanzienlijk. Met name 
de wedstrijdvisserij (dit betreft kleine wedstrijden) is hier 
de dupe van geworden. Ondanks brede inzet van hsv-en, 

SVN en SVON hebben we het tij niet kunnen keren en lijkt 
wedstrijdvissen niet meer mogelijk. Wel blijft er ruimte voor 
individuele hengelaars. Door het verleggen van de water-
loop komen de visrechten plots te liggen op terreinen van 
derden, zoals bijvoorbeeld het Overijssels Landschap. Met 
zowel het waterschap als het Landschap zijn we in overleg 
om de visrechten te claimen.

Visdocumenten

Nachtvispas gaat landelijk

Sinds 2007 heeft Sportvisserij Oost-Nederland een Nacht-
VISpas verplicht gesteld om te mogen nachtvissen in haar 
wateren. Daar is in 2009 de toestemming om te mogen 
vissen met drie hengels bij gekomen voor de meeste wa-
teren. Inmiddels is samen met Sportvisserij Nederland en 
de overige federaties besloten om vanaf 2013 de toestem-
ming voor het nachtvissen en het vissen met drie hengels 
landelijk te regelen.

Deze landelijke toestemming is iets waar we natuurlijk erg 
blij mee zijn! Op deze manier kun je met één document in 
veel meer wateren nachtvissen of vissen met drie hengels. 
Pure winst voor de sportvisser dus!
Met een Nachtvistoestemming en/of Derde hengel-
toestemming mag je nu dus in alle viswateren in Nederland 
vissen die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Vis-
wateren zijn opgenomen en het nachtvissymbooltje en/of 
het Derde hengelsymbooltje hebben. 

Het grootste verschil is dat je geen aparte pas meer ont-
vangt, maar dat je een speciale hologramsticker ontvangt 
die je op je normale VISpas moet plakken. Met deze sticker 
is duidelijk of je alleen mag nachtvissen of dat je ook met 
drie hengels mag vissen. 
Beide documenten zijn verkrijgbaar via onze website, de 
website van Sportvisserij Nederland en de website van de 
KSN. Daarnaast zullen beide documenten ook nog worden 
aangeboden via onze bekende verkoopadressen. 
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Controle en Handhaving   
Het totale boa-team van Sportvisserij Oost-Nederland 
bestond in 2013 uit 24 boa’s verspreid over het werkgebied. 
Samen zijn er 3925 vissers gecontroleerd waarvan er 340 een 
waarschuwing gekregen hebben en 234 een proces-verbaal.
Naast de reguliere controles op de schriftelijke toestemming 
hebben we dit jaar een project gedraaid in de nachtelijke 
uren op het voorhanden hebben van paling. Hiervoor zijn 
ook enkele vissers bekeurd. Deze actie gaat in 2014 zeker 
navolging krijgen. Ook zijn er aanhoudingen geweest voor 
het vissen met verboden vistuigen (staand wand en fuiken). 
Tijdens het nachtvissen zijn 40 vissers gecontroleerd, 8 kre-
gen een waarschuwing en 6 een proces-verbaal.

De prikactie om met onze boa’s op één dag heel ons 
werkgebied te controleren, mag ondanks het slechte weer 
een geslaagde actie genoemd worden, welke ook zeker 
navolging zal krijgen in 2014.

Visserijwetcontrole

Een student van de politieacademie heeft een visserij-
wetcontrole georganiseerd i.p.v. een verkeerscontrole. 
Sportvisserij Oost-Nederland heeft haar medewerking  
verleend samen met KLPD te water en de politie. Op 
een middag is er 80 km watergang gecontroleerd met 
drie controleboten. Een geslaagde actie.

Dit jaar is ook het nieuwe online registratiesysteem voor 
controleurs sportvisserij ter beschikking gekomen (RCS). De 
opzet van het registratiesysteem is dat controleurs van een 
hengelsportvereniging of federatie hun veldactiviteiten op 
eenvoudige wijze vast kunnen leggen, beheren, rappor-
teren en evalueren op verenigings- of federatief niveau.
Actueel gerapporteerde overtredingen krijgen een hoge 
meerwaarde. Opsporingsambtenaren kunnen effectiever 
op controle gaan, omdat zij inzicht hebben in het RCS 
systeem. 
De controles dragen ook bij aan werving en behoud van 
leden door gerichte voorlichting over visserijregels, vereni-
gingsleven en (jeugd)activiteiten.

Uit het registratiesysteem voor controleurs sportvisserij 
(RCS) blijkt dat er sinds de invoering van het registratie-
systeem tot en met het einde van 2013 3617 vissers gecon-
troleerd zijn door controleurs van hengelsportverenigingen 
en Sportvisserij Oost-Nederland. Van de 3617 vissers 
kregen er 1140 een waarschuwing. 

In de top drie van de meest aangetroffen vissers staan de 
volgende wateren:

• De Hulsterplas te Nieuwleusen (194)
• De bergingsvijver ten Noorden van Oldenzaal (157)
• De Overijsselse Vecht (141)

Visserijwetcontrole
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Bijkersplas

Eind 2012 heeft Sportvisserij Oost-Nederland voor het eerst in 
haar bestaan een eigen viswater aangekocht, de Bijkersplas, 
gelegen tussen Nieuwleusen en Balkbrug net onder de N377.
De Bijkersplas is ingebracht in de Gezamenlijke lijst van Ne-
derlandse Viswateren en daarmee bevisbaar voor alle VISpas-
houders.
Er is een speciaal onderhoudsteam aangesteld dat de controle 
en handhaving uitvoert en deze visplas op orde houdt. Voor 
de toekomst wordt er nog een visie ontwikkeld hoe dit mooie 
viswater verder in te richten voor de hengelsport. Begin 2014 
zal er een visserijkundig onderzoek plaats vinden, uitgevoerd 
door Sportvisserij Nederland. Hieruit zullen ook conclusies en  
aanbevelingen volgen. 

In navolging op de verbetering van de toegang naar de Bij-
kersplas - Brouwersgat in juni 2012 is nu ook het pad rondom 
het Brouwersgat opgeknapt. Dit bij vele karpervissers bekende 
voormalige zandwingat is gelegen boven de Bijkersplas en 
wordt door Sportvisserij Oost-Nederland gehuurd van de 
Gemeente Ommen. 
De kuilen zijn opgevuld met zand wat geleverd is door de 
Gemeente Ommen-Hardenberg. Sportvisserij Oost-Nederland 
bedankt de gemeente en natuurlijk de vrijwilligers van hsv De 
Voorn uit Nieuwleusen voor de goede samenwerking!

Ook naar de toekomst toe is het beleid zodanig dat we actief 
‘zoeken’ naar de mogelijkheden om meer viswater (en soms 
grond) in eigendom te krijgen. Hiervoor hebben we een over-
eenkomst gesloten met het Rentmeesterskantoor Noorderstae-
te. Dit beleid draagt bij aan betere sportvisserijmogelijkheden 

in waterarme gebieden en zal leiden tot betere visbezettingen 
dan in wateren in beheer bij waterschappen en natuurorgani-
saties. 

Subsidie voor vissteigers

De gemeente Dalfsen heeft een subsidie gegeven voor de aan-
leg van een aantal vissteigers voor onder andere de plaatselijke 
hengelsportverenigingen. Ook SVON heeft aanspraak kunnen 
maken op de regeling en daarmee een vissteiger kunnen reali-
seren aan het Overijssels kanaal in Lemelerveld.

Visoevers Steenwijkerdiep

De Provincie Overijssel is bezig alle vaarwegen in de Kop van 
NW Overijssel te baggeren en de beschoeiing te vernieuwen.
Er is sprake van hoge beschoeiing die ongeveer 35cm boven 
het water uitkomt en waar de strook grond tussen beschoeiing 
en de weg een strakke en harde grasmat zal worden. De an-
dere beschoeiing betreft een lage waarbij de palen net onder 
water zullen staan en de eerste meter plas/dras zal zijn (riet 
e.d.). Juist daar waar dit type beschoeiing in aanleg is, ligt een 
belangrijk wedstrijdtraject bekend onder de naam het `zand-
pad’ Steenwijkerdiep. Dit traject is gelegen tussen de brug bij 
Scheerwolde en de brug Halfweg aan de noordzijde van het 
kanaal en is net iets minder dan 2km lang.

Er worden hier regelmatig wedstrijden met 50 deelnemers 
gevist (max 75). Totaal maken hier 20 verschillende hsv-en 
(deels buiten SVON) gebruik van met in het totaal tot 1500 
deelnemers per jaar. Het is een rustig en veilig gelegen traject 
langs een zandpad.

Bijkersplas
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Door de aanpassing is het erg lastig ter plekke nog een wed-
strijd te vissen daar de eerste meter vanaf de beschoeiing plas/
dras wordt. Eind oktober 2013 hebben we de handen op elkaar 
gekregen met belanghebbende hengelsportverenigingen om 
gezamenlijk 50 visvlonders te laten aanleggen.
Het idee is dat de hsv-en vlonders adopteren en dat Sportvisserij 
Oost-Nederland voor elke geadopteerde vlonder zelf ook een 
vlonder betaalt.
De Provincie wil graag meedenken om een passende oplossing 
te vinden. Er zijn geen toezeggingen wat betreft een financiële 
bijdrage maar er is wel een zeer positieve insteek om mee te 
werken aan een voor ons duurzame oplossing.
In januari 2014 worden gesprekken met de gemeente Steen-
wijkerland en de Provincie Overijssel gevoerd en bij groen licht 
gaat de procedure van start om een omgevingsvergunning aan 
te vragen. 

Oud retentiebekken Ramelerwaterleiding bevisbaar

In het kader van een herinrichting van de Ramelerwaterleiding 
bij Raalte heeft het waterschap Groot Salland SVON aange-
boden een oud retentiebekken voor de hengelsport geschikt 
te maken. SVON heeft een voorstel ingediend hoe deze oude 
retentievijver geschikt te maken is voor de sportvisserij. Dat 
voorstel is door het waterschap overgenomen en zal op hun 
kosten worden uitgevoerd. Het is geen grote vijver, maar voor 
de sportvissers in de directe omgeving is het zeker een aanwinst.

Vijver Heino tijdelijk “op slot”

Buurtbewoners van een vijvertje in Heino klagen al 

jaren bij het waterschap over (vermeende) overlast van 

sportvissers in hun woonwijk. Na uitvoerig overleg met 

alle partijen is besloten de visserij ter plekke een jaar ‘op 

te schorten’ om zo de druk er even af te halen. Politie zal 

het tijdelijke visverbod moeten handhaven, SVON doet 

dit niet. Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. De 

overlast heeft ogenschijnlijk weinig met vissen te maken 

maar meer met hangjongeren. Het is dan ook een kwestie 

van handhaven en we gaan er van uit dat we na een jaar 

‘rust’ de visserij ter plaatse weer gaan toestaan.

Regeling onderhoud en maaien visstekken

Sportvisserij Oost-Nederland wil jaarlijks een vergoeding 
ter beschikking stellen voor het structureel onderhouden en 
maaien van visstekken door vrijwilligers van hengelsport-
verenigingen. Hierbij denken wij aan het onderhouden van 
bijvoorbeeld wedstrijdtrajecten / visstekken bij bruggen of 
andere mooie visstekken. 

De onderhoudsperiode geldt van april t/m oktober van het 
betreffende jaar.

Subsidieregeling maaien en onderhouden van visstekken
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Bij dit onderhoud wordt uitgegaan van het maaien van visstek-
ken in de berm en walkant en het eventueel verwijderen van al 
dan niet ondergedoken waterplanten, zodat de toegankelijk-
heid en bevisbaarheid zal toenemen.
In aanmerking komen wateren die in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren staan voor zover het werkgebied van 
Sportvisserij Oost-Nederland strekt. 
Voor deze regeling zal jaarlijks een budget worden vastgesteld 
in de begroting. Eind 2013 zijn al onze aangesloten hengel-
sportvereningen hierover aangeschreven. We hebben hier zeer 
positieve respons op ontvangen en het budget kan in 2014 
meteen goed verdeeld worden.

Foreluitzet Kuinderplas

Door het NK IJsvissen begin van dit jaar in de Kuinderplas in 
de Noordoostpolder zijn we in contact gekomen met Staats-
bosbeheer. Staatbosbeheer heeft ons toestemming gegeven 
om onder strikte voorwaarden forel uit te zetten in de Kuinder-
plas om zo een actieve wintervisserij mogelijk te maken. De vis 
is inmiddels uitgezet en de best in te zetten hengeltechnieken 
om de forel te vangen worden door leden van het Polder-
voorntje in Emmeloord onderzocht. Via een speciale door 
Staatsbosbeheer uitgegeven dagvergunning kan er op forel 
worden gevist. De uitzet en visserij op forel is vastgelegd in 
een pilotproject dat 3 jaar loopt.

Cursus waterbodemkaarten maken

Een water van boven bekijken is snel gedaan. Je ziet de be-
planting, de oevers en de stekken die je kunt bevissen. Maar 
waar vis je nou eigenlijk? Hoe diep is het water precies? Waar 
bevindt zich dat ene talud waar die vis zich ophoudt? Om ant-
woord te geven op deze vragen is er een unieke samenwerking 
ontstaan tussen Sportvisserij Oost Nederland, AOC de Groene 
Welle en het bedrijf Ribbink Nautic te Hoevelaken. 

Van weinig wateren in ons gebied was ook maar iets bekend 
over de waterbodem. Dit heeft binnen Sportvisserij Oost  
Nederland geleid tot de aanschaf van meetapparatuur waarmee 
waterbodems digitaal in kaart kunnen worden gebracht. De ge-
gevens kunnen dan middels speciale software worden omgezet 
in een waterbodemkaart. In ons geval is gekozen voor het pro-
gramma Reefmaster. Dit programma is in staat om de met een 
geavanceerde dieptemeter verzamelde informatie om te zetten 
in een gedetailleerde kaart van de bodem. Het is zelfs mogelijk 
om een 3D projectie te maken van de bodem, waardoor diepten 
en ondiepten nog sprekender worden uitgebeeld. 

Om ervoor te zorgen dat voldoende mensen op een verant-
woorde manier met de apparatuur en de software kunnen 
werken is door Sportvisserij Oost-Nederland een training 
aangeboden waaraan, naast een docent en een tweetal cursis-
ten/stagiairs van de Groene Welle een aantal mensen van de 
afvisteams Salland en Veluwe van Sportvisserij Oost Nederland 
hebben deelgenomen. 
Trainer is de heer Guido Steijaert, die een ruime ervaring heeft 
met het in kaart brengen van waterbodems. De training omvat 
veldwerk, zijnde het verzamelen van de digitale gegevens door 
het middels een raster afvaren van een bepaald water, alsook 
het softwarematige deel, het maken van de kaarten en het 
inlezen hiervan in Google Earth. 
Deze training zal worden afgerond met een terugkomdag 
in maart 2014, nadat een ieder ervaring heeft opgedaan en 
zodoende ook eventuele de knel- en vraagpunten aan de orde 
kunnen komen. 
De keuze van de cursisten is gebaseerd op het feit dat Oost 
Nederland eigen monitoringsteams heeft voor visserijkundig 
onderzoek. De leden hiervan kunnen in voorkomende gevallen 
en desgewenst meteen de waterbodem in kaart brengen. 
De twee cursisten van De Groene Welle zijn als stagiair bij 
Oost Nederland werkzaam en ook andere cursisten van deze 
opleiding (Sportvisserij & Aquacultuur) zullen zich bezig gaan 
houden met het in kaart brengen van waterbodems. 

Uitleg over het programma Reefmaster

Leren werken met de meetapparatuur
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Water- en visstandenbeheer
Samenwerking waterschappen,  
vbc’s en natuurorganisaties.

VBC’s

2013 was het laatste jaar dat we nog te maken hadden met 
7 waterschappen. Het waterschap Regge & Dinkel en Velt 
& Vecht zullen op 1 januari 2014 fuseren tot het waterschap 
Vechtstromen. Beide Visstandbeheercommissies blijven 
bestaan, maar onder een andere naam. Binnen het water-
schapsdeel Regge & Dinkel is verder gewerkt aan de realisatie 
van een Visplan. Het Visbeleidsplan was enige tijd geleden 
al gerealiseerd en dient voor het waterschap als een intern 
beleidsdocument. Wij hebben daar onze handtekening echter 
niet onder gezet, dit met name vanwege standpunten van het 
waterschap ten aanzien van visuitzet.

Dit jaar is het visplan binnen de VBC Reest en Wieden gere-
aliseerd en ondertekend. Je kunt hier gerust spreken van een 
mijlpaal gezien het brede palet van partijen die aan tafel zitten. 
Naast de terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten, zitten het waterschap en sport- en 
beroepsvissers aan een tafel. Niet alleen de samenstelling van 
deze VBC is uniek, maar ook de goede samenwerking is het 
vermelden meer dan waard.

Na jarenlange onderhandelingen is begin van het jaar het 
convenant tussen de sportvisserij en het waterschap Vallei en 
Veluwe ondertekend. De VBC is in redelijk unieke samenstel-
ling enkele keren bijeen geweest. Om de samenwerking met 
de plaatselijke hsv-en te verbeteren, is besloten 2 afgevaardig-
den van alle hsv-en binnen het werkgebied van het waterschap 
uit te nodigen mee te doen aan het VBC-overleg. Voorafgaand 
aan het reguliere VBC-overleg komen verenigingen uit het 
gebied samen om zo de belangrijkste zaken te bespreken die 
binnen de VBC-vergadering aan de orde (moeten) komen.

Binnen de VBC Zuiderzeeland is veel aandacht besteed aan het 
Visbeleidsplan van het waterschap. In de ogen van de sportvis-
serij is dit beleid niet alleen eenzijdig opgesteld, maar op een 
aantal onderdelen, onder andere op het gebied van visuitzet, 
onvolledig uitgewerkt. De sportvisserij heeft dan ook een 
pittige inspraakreactie geleverd tijdens de ter inzage ligging. 
Die reactie lijkt de reden te zijn waarom het waterschap het 
vaststellen van het Visbeleidsplan heeft uitgesteld. Het water-
schap wacht nu de reactie van de Unie af op de Karpernota van 
Sportvisserij Nederland.

Bij de VBC van het waterschap Rijn en IJssel is de laatste hand 
gelegd aan het Visplan. Eind van het jaar was dit gereed en 
stond ondertekening daarvan in planning voor begin 2014. In 
het gedeelte van het waterschap waar Hengelsportfederatie 
Midden Nederland de visrechten huurt, is door Sportvisserij 
Nederland uitgebreid visserijkundig onderzoek gedaan naar de 

visstand op de Oude IJssel en dan speficiek in het voorkomen 
van de meerval. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben 
met een geïsoleerde en op zichzelf staande populatie.  

Tijdens de vergadering van de VBC IJssel Plus is het verzoek 
van de Karper Sportvisserij Nederland behandeld om K3 
karpertjes te mogen uitzetten in de IJssel goed ontvangen en 
de uitzet zal dan ook doorgaan. Het betreft een onderhouds-
dosering, waardoor het karperbestand prima op het gewenste 
peil kan blijven qua leeftijdsopbouw. 

Met het waterschap Groot Salland is gekeken naar de wens 
van hengelsportvereniging Ons Vermaak in Kampen karper uit 
te zetten in diverse wateren. Voor het waterschap ligt dit erg 
moeilijk en er dan ook nog steeds geen definitief besluit geno-
men. De sportvisserij dringt er bij het waterschap sterk op aan 
de uitzet in de vorm van een pilotproject toe te staan. 

KRW Rijntak Oost

Inmiddels is de 1e fase van de KRW bijna ten einde en hebben 
we diverse evaluaties met waterschappen en Rijntak Oost gehad 
over de gevolgen van het gevoerde KRW-beleid. Ook hebben 
we onze wensen voor de 2e fase kenbaar kunnen maken en mo-
gen we sowieso concluderen dat er in die 2e fase aanmerkelijk 
meer aandacht zal zijn voor het recreatief medegebruik. Het lijkt 
erop dat op basis van de diverse evaluaties wordt gestopt met 
de aanleg van natuurvriendelijke oevers, daar deze in de praktijk 
minder effect opleveren dan eerder werd gedacht. Wij zetten in 
de 2e fase vooral in op het verbeteren van mogelijkheden om 
vis te mogen uitzetten in KRW lichamen.

Vliegtuigtellingen Overijsselse Vecht en Twentekanalen

In navolging op de tellingen van sportvissers langs de Gel-
derse/Overijsselse IJssel zijn afgelopen zomer ook vliegtuig-
tellingen georganiseerd boven de Overijsselse Vecht en de 
Twentekanalen.
Dit inzicht is belangrijk om de belangen van sportvissers beter 
te kunnen behartigen. Daarnaast kunnen de uitkomsten van het 
onderzoek gebruikt worden door visstandbeheercommissies 
(VBC’s) bij het opstellen van visplannen.

Het tellen van sportvissers vanuit een vliegtuigje is een ef-
ficiënte en effectieve manier van tellen. Het is mogelijk een 
momentopname van het aantal sportvissers te maken. Zo’n 
momentopname is beter te gebruiken om een schatting te 
maken van het aantal vissers, dan een telling vanaf de oever 
die bijvoorbeeld een hele dag duurt. Vanuit het vliegtuig is er 
goed zicht op het hele gebied en daardoor ook op de moeilijk 
bereikbare stekken. Hierdoor worden minder vissers ‘gemist’. 
De telling vindt plaats in het weekend tussen 10:00 en 12:00 
uur, dit is het drukste moment. In ongeveer twee uur tijd wordt 
over de Vecht en de Twentekanalen gevlogen.
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Schepnetvissen tijdens vissenweekend Ravon
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In samenwerking met Sportvisserij Oost-Nederland, Sportvisserij 
Nederland en de Beheerseenheid Twentekanalen is van juni tot 
en met begin september 9 maal het luchtruim gekozen vanaf 
Lelystad Airport. De resultaten van de vliegtuigtellingen zullen 
door Sportvisserij Nederland worden uitgewerkt.

Vissenatlas Overijssel 

De buurtprovincies van Overijssel hebben allen al een vissen-
atlas…..Nu Overijssel nog!  In samenwerking met verschillende 
partners wordt hieraan gewerkt. De aftrap van dit project heeft 
plaatsgevonden tijdens het vissenweekend in november wat ge-
organiseerd werd door RAVON. Het streven is de atlas in 2016 
te drukken. In de atlas staan de verspreiding en ecologie van 
vissen centraal. Daarnaast wordt ook aan andere onderwerpen 
aandacht besteed, zoals de (sport)visserij, water in de provincie 
en het beleid. 

Iedereen in Nederland heeft te maken met verschillende wetten 
en regels zoals de Flora- en Faunawet en de Visserijwet. Als we 
weten hoe het verspreidingsbeeld van vissoorten eruit ziet, kun-
nen we beter rekening houden met deze soorten en weten we 
bijvoorbeeld waar vismigratievoorzieningen nodig zijn. Ook voor 
een sportvisser kan het natuurlijk heel handig zijn om te weten in 
welke gebieden favoriete sportvis te vangen is.

Als sportvisser zie je vrij snel waar en waarom vissoorten in 
verschillende wateren voorkomen. Ook kan de bijbehorende 
achtergrondinformatie van belang zijn voor het bepalen van de 
juiste vistechniek. Voor sportvissers zal de horizon breder worden 
bij het lezen van de atlas. Zo staat er in een atlas veel ecologi-
sche informatie en worden er soorten behandeld waarvan vissers 
soms niet weten dat die vis in hun eigen viswater zwemt.

De kwabaal, de enige kabeljauwachtige ter wereld die zijn hele 
leven in zoet water doorbrengt heeft de status “bedreigd” en is 
erg zeldzaam, maar wordt gelukkig nog waargenomen in onder 
andere de Overijsselse Vecht. Tijdens twee lange dagen vissen 
in het vissenweekend werd er helaas geen kwabaal gevan-
gen. Wel werd tot grote vreugde van de deelnemers de grote 
modder kruiper enkele keren gevangen. Naast de kwabaal is 
de grote modderkruiper ook een bijzondere zeldzame soort in 
Overijssel met zijn status “kwetsbaar”. 

Leden Commissie WAVI:

Henk Slagter (voorzitter)
Ed Piek (SVON)
Hans Holsbeek (SVON)
Herman Meijlof (rayon 1)
Jan Riemsdijk (rayon 2)
Bert Benjamins (rayon 3)
Berend Jan Spijkers (rayon 4)
Rinze van der Kooi  
(Snoekstudiegroep Nederland-België)
Aart Lokhorst  
(De Karper Sportvisserij Nederland)

Leden visploeg Veluwe

Jan Pepping
Arné Hissink
Hans van Til
Jan van Waardenburg
Tim Hulshof
Romeo Neuteboom-Spijker
Henri Vis
Jasper Onderstal
William van der Veen
Marijn Hegeman
Anton van Triest

Leden visploeg Salland

Jan Pepping
Bram Flierman
Klaus Fischer
Thom de Waard
Ton Sennef
Paul de Ram
Sjoerd Kamp
Eric Pastoor
Edwin Riegman
Marijn Hegeman
William van der Veen
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Vislessen op de basisschool meer dan verdubbeld

Het aantal vislessen wat op basisscholen in Oost-Nederland 
is gegeven, is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld ten 
opzichte van 2012. Maar liefst 70 vislessen werden van april tot 
en met oktober verzorgd door in totaal 12 zeer enthousiaste 
vismeesters. Een geweldige groei als we kijken naar het aantal 
van 23 lessen in 2011 en 32 lessen in 2012. Met dit resultaat 
staan we landelijk bovenaan en daar kunnen we trots op zijn.

Het aantal vismeesters binnen Oost-Nederland is het afge-
lopen jaar ook mooi gegroeid! Een aantal vismeesters werkt 
tijdens de theorieles in de klas alleen, maar er zijn ook groepjes 
vismeesters, die elkaar feilloos weten te vinden als er weer een 
nieuwe aanmelding voor een les is. Dat geldt ook voor de vele 
vrijwilligers van verschillende hengelsportverenigingen die de 
vismeesters ondersteuning bieden tijdens het vissen met de 
kids in de praktijk.  De samenwerking is erg goed en is natuur-
lijk ook noodzakelijk om de vislessen tot zo’n groot succes te 
brengen.

Visactiviteit met Junior Rangers

Zaterdag 13 april vond bij de Hoogewegsloot in de Weerrib-
ben een leuke visactiviteit plaats met Junior Rangers van het 
Nationaal Park Weerribben-Wieden. Speciaal voor deze dag 
heeft Sportvisserij Oost-Nederland op verzoek van Nationaal 
Park Weerribben-Wieden in samenwerking met hsv Steenwijk, 

hsv Oldemarkt, hsv De Delle Vledder en Stichting VKO een  
interessant programma in elkaar gezet.  Vismeester Marc 
Zwaan gaf de jongeren uitleg over het vissen en het gebruik 
van een zoekkaart voor visherkenning. Vervolgens werd er on-
der begeleiding van alle aanwezige vrijwilligers gevist met de 
vaste stok, die voor elke deelnemer al klaar lag. Verschillende 
Junior Rangers wisten vis te verschalken! Zo’n 15 blankvoorn-
tjes waren het resultaat. Deze konden meteen in de aquaria 
bewaard worden. 

Enkele leden van de monitoringsploeg Salland waren aanwe-
zig om de visstand te bemonsteren met elektro-apparatuur. 
Op een kort traject van zo’n 100 meter werden verschillende 
vissoorten gevangen: blankvoorn, zeelt, vetje, snoek, baars, 
aal. Nadat alle vissen in de aquaria waren verzameld, konden 
de jongeren onder begeleiding van Marc Zwaan en Thom de 
Waard via de zoekkaarten de vissen determineren. Ter afslui-
ting vond nog een kringgesprek plaats, waarbij de jongeren 
vragen konden stellen over alle aspecten van hengelsport en 
visonderzoek. 

Jeugddag

Op zaterdag 25 mei jl. was het Nationale Hengeldag en vond 
onze jaarlijkse jeugddag weer plaats rondom de Drostenkamp-
vijvers te Raalte. Met zo’n 100 kids en 60 vrijwilligers kunnen 
we spreken van een fantastische opkomst! ’s Ochtends hadden 

Junior Rangers determineren vissen
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we rondom de vijvers verschillende thema’s waar de kinderen 
uitleg kregen en waaraan zij ook actief mee konden doen. Spe-
cialismes zoals roofvissen, karpervissen, vliegvissen, matchvis-
sen, feedervissen en natuurlijk vissen met de vaste stok kwamen 
uitgebreid aan de orde. Maar ook het maken van het perfecte 
visvoertje, werptechnieken en drilltechnieken werden in de 
praktijk gebracht. Onze plaatselijke BOA gaf de kinderen uitleg 
over de (Jeugd)VISpas en de regels die je in acht moet nemen 
als je gaat vissen.

Wat is er nou mooier dan echte vissen zien en vasthouden.  
‘s Ochtends hadden de mannen van onze eigen monitorings-
ploeg met hun electroapparatuur al verschillende vissoorten uit 
de vijver gehaald. Deze vissen werden bewaard in aquaria en 
meteen aan de waterkant werd een korte visles verzorgd door 
een van onze vismeesters. Natuurlijk mocht iedereen die dat 
durfde ook zelf een vis vastpakken!

Omdat een aantal jeugdige vissers uit Raalte niet meer mee kon 
doen met de jeugddag vanwege hun leeftijd, hebben we deze 
jongens als begeleider ingezet. Vier enthousiaste jongens met 
verstand van vissen en hengelmaterialen leerden de kids hoe 
ze een onderlijntje aan een tuigje konden bevestigen. Het was 
mooi om te zien hoe deze “bestuurders in de dop” nu al om-
gingen met de jongere jeugd. 

’s middags kon de jeugd meteen profiteren van de opgedane 
kennis tijdens de viswedstrijd, waarbij zij kans maakten op een 
mooie beker! En tenslotte was er nog een verloting. Per groep 
werden 3 wedstrijdkaarten getrokken waarop een mooie prijs 
viel! De hoofdprijs, een fiets, werd beschikbaar gesteld door 
Hollandia Fietsen uit Deventer

Scholenprojectdagen Hoge Hexel

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Midden Neder-
land organiseerde ook dit jaar weer haar scholenprojectdagen 
en wel voor de 16de keer. Op 2 en 3 september was recreatie-
park “De Tolplas” te Hoge Hexel het toneel van schooljeugd.

506 kinderen werden gebracht en gehaald met bussen om de 
kijken en luisteren bij de stands van verschillende instellingen en 
verenigingen gericht op de natuur. 
Uiteraard konden onze vismeesters Eef van de Gronde en Henk 
Zwerus hier niet ontbreken. De mannen vertegenwoordigden 
Sportvisserij Oost-Nederland om visles op de scholen te promo-
ten. Op zo’n dag blijkt maar weer dat de vissende jeugd graag 
vist op grote vis zoals snoek en karper. Ook de meerval is voor 
velen niet onbekend meer. 

Vissen met Jeugdnatuurclub de Weerribben

In navolging op de visactiviteit met de Junior Rangers in april, 
wilde de jongere jeugd van Jeugd Natuurclub de Weerribben 
ook graag een visactiviteit doen. Op 9 oktober namen 24 kids in 
de leeftijd van 7 t/m 12 jaar deel aan een fantastische vismid-
dag en ze hebben allemaal een vis gevangen! In totaal werden 
ruim tachtig vissen door de kinderen uit het water gehaald. Een 
mooie score!
Ook was hier een kort visserijkundig onderzoek met visher-
kenning onderdeel van het programma. 

Carp Zwolle zaterdag en zondag 2 en 3 februari jl. 

Al vroeg in de morgen overvolle parkeerplaatsen met naast 
Nederlandse, vooral ook Duitse en Belgische kentekens. Onge-
lofelijk wat hier plaats vindt. De karperbeurs “Carp Zwolle 2013”. 
Bij navraag worden hier circa 15.000 bezoekers verwacht. Niet 
voor niets de grootste karperbeurs van Europa dus! 

Binnen is het al meer dan druk. Het publiek verspreidt zich over 
de verschillende hallen met een vergroot oppervlak van 12.500 
m2 vorig jaar tot nu in totaal 17.500 m2 en meer dan 120 ver-
schillende stands uit verschillende delen van de wereld. 

Carp Zwolle

Vismiddag jeugdnatuurclub de Weerribben
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Faszination Angeln Lingen

De aandacht van de bezoekers richt zich op de goed verzorgde, 
stands met allerlei voorhanden zijnde benodigdheden. Hen-
gels, molens, kleding, aassoorten, boten, motoren en diverse 
acces soires en hulpmiddelen zijn aanwezig. Daarnaast kunnen 
verschillende lezingen, presentaties en demonstraties worden 
bijgewoond. 

Met name de deskundige informatie gegeven door stand-
houders en ook koepelorganisaties vormen een belangrijke 
trekpleister bij dit evenement. Twee prachtige beursdagen voor 
mensen met een prachtige hobby die voor velen is uitgegroeid 
tot een “VisPassie“. 

Faszination Angeln Lingen

Zowel in februari als tijdens de speciaal ingelaste herfstbeurs 
bemande Sportvisserij Oost-Nederland met een clubje enthou-
siaste vrijwilligers een stand op de populaire hengelsportbeurs 
Faszination Angeln in Lingen.

Dat deze bomvolle beurs met een scala aan hengelsportkoopjes 
razend populair is, blijkt wel uit de bezoekersaantallen van meer 
dan 12.000 in 2 dagen. Ook voor Nederlandse sportvissers is 
Faszination Angeln erg interessant. Lingen is in ongeveer 30 
minuten te bereiken vanaf Denekamp, de entree voor volwasse-
nen wordt laag gehouden en kinderen tot en met 14 jaar mogen 
gratis naar binnen. Parkeren is eveneens gratis. 

Sportvisserij Oost-Nederland heeft deelgenomen aan deze 
beurzen om onder meer Duitse sportvissers te informeren over 
de mogelijkheden en regels t.a.v. de hengelsport in Nederland. 
Daarvoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de zeer 
uitgebreide informatie die te vinden is op de website Angeln-
in-den-niederlanden.de. Naast het verstrekken van informatie, 
hebben we leuke visarrangementen kunnen aanbieden in 
samenwerking met recreatieondernemers uit Oost-Nederland en 
enkele Nederlandse ondernemers in het buitenland. 

Sociale media

De tijd staat niet stil en ook Sportvisserij Oost Nederland 

draait op volle toeren mee met de moderne technieken. 

Om meer contact te krijgen met onze achterban hebben 

onze medewerkers een training social media gevolgd. 

Facebook en Twitter zijn het afgelopen jaar al regelmatig 

ingezet om onze volgers meteen op de hoogte te stellen 

van leuke en interessante nieuwtjes, vaak meteen vanuit 

het werkveld. Natuurlijk wordt onze website ook actueel 

gehouden en hebben we 2 maal per jaar onze regio-editie 

van Hét VISblad, wat gratis onder al onze aangesloten 

sportvissers verspreid wordt.



JAARVERSLAG 2013 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND22

Wedstrijden

Noordoostelijk Kampioenschap

Het wedstrijdseizoen van Sportvisserij Oost-Nederland wordt 
altijd ingeluid door het Noordoostelijk Kampioenschap. Dit jaar 
was Sportvisserij Friesland aan de beurt om het kampioenschap 
te organiseren. Op zaterdag 13 april visten 141 deelnemers om 
de prijzen in het Beukerskanaal bij Steenwijk. 
Op deze eerste lentedag met niet al te mooie weersomstandig-
heden werd de meeste vis binnen gehengeld door Frans van 
Berkel van HSV De Karper uit Brummen. Hij wist 5614 gram vis 
te vangen en ging met het felbegeerde kampioensbord naar 
huis. Johannes Koning van HSV Surhuisterveen werd tweede 
met 4338 gram en Peter Post van HSV het Baarsje behaalde met 
3023 gram de derde plaats. 
Totaal gevangen gewicht: 100233 gram

Jeugd

Op 1 juni togen 49 deelnemers naar het Beukerskanaal om 
de selectiewedstrijden voor jeugd in de categorieën A, B en 
C te vissen. De jeugd in de categorie A viste in vak A. Jeffrey 
Bakkernes van HSV De Karper uit Brummen werd eerste met 
5136 gram. Tweede werd Niels Gronouwe, eveneens van HSV 
De Karper uit Brummen, met 4343 gram. De derde plaats werd 
behaald door Tim Voerman van HSV VIOS uit Enschede met 
4267 gram.
De jeugd in de categorie B viste in de vakken B t/m D. Eerste in 
deze categorie werd Stef Geertman van De Dobber uit Harden-
berg met 3842 gram. Tweede werd Berjan Bruggink, eveneens 
van de Dobber uit Hardenberg met 3473 gram en de derde 
plaats werd behaald door debutant Jesse Averdijk van HSV 
Raalte met 2023 gram.
In de categorie C werd gevist in de vakken E en F. Eerste werd 

Dion Veneman van HSV Bergentheim met 1314 gram. De twee-
de plaats werd behaald door Antony Binkhorst van HSV VIOS 
uit Enschede met 1015 gram en de derde plaats was voor Kevin 
Bruggink van HSV De Dobber uit Hardenberg met 951 gram.
Totaal gevangen gewicht: 60698 gram

Feeder

Een week later, op 8 juni, werd de selectiewestrijd Feeder gevist 
met 54 deelnemers in het Beukerskanaal bij Steenwijk. De win-
naar van deze wedstrijd werd Jeroen Damhuis van HSV ’t Meun-
tje uit Hasselt met 5413 gram. Tweede werd Klaas Huisman van 
HSV Staphorst met 5049 gram en de derde plaats werd behaald 
door Bert Kluinhaar van Visserijvereniging De Hengelsport uit 
Zwolle met 4053 gram.
Totaal gevangen gewicht: 72448 gram

Individueel en korpsen

Dit jaar werden de selectiewedstrijden Individueel en Korpsen 
weer gecombineerd vervist. Op 22 juni namen 109 senioren en 
17 korpsen deel aan deze wedstrijd in de Hoogeveense Vaart. 
De deelnemers van de korpsen zitten verspreid over de vakken 
en de uitslag wordt bepaald door de punten die individueel 
behaald worden samen te voegen, waardoor een korpstotaal 
ontstaat. Het is daarom mogelijk dat een korps met een lager 
gevangen gewicht hoger eindigt in de wedstrijd dan een korps 
met een hoger gewicht.
De resultaten bij de individuelen: Eerste werd Wilco Smit van 
HSV De Rietvoorn uit Ommen met 17394 gram. De tweede 
plaats werd behaald door Gerrit Schuurman, eveneens van HSV 
De Rietvoorn uit Ommen, met 6065 gram en de derde plaats 
was voor Niels Gronouwe van HSV De Karper uit Brummen met 
5557 gram.
De uitslag bij de korpsen was verrassend bijna gelijk aan die van 
2012. Alleen de beide korpsen van HSV De Karper wisselden 
van plaats: De eerste plaats werd behaald door korps 1 van De 
Karper uit Brummen met 14602 gram. Tweede werd het korps 
van de Rietvoorn uit Ommen met 25973 gram. De derde plaats 
werd behaald door korps 2 van De Karper uit Brummen met 
4900 gram.
Totaal gevangen gewicht: 77260 gram

Winnaar Frans van Berkel

Leden wedstrijdcommissie:

Jan de Vries
Jan Koobs
Jannes Kars
Ap van Heerde
Bertus Smit
Harm Jan Smit
Harry Smit
Jan Vink
Meine Luchtmeijer
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NK IJsvissen

Op 24 januari vond het allereerste NK IJsvissen plaats in het 
Kuinderbos met 25 enthousiaste deelnemers. De organisatie lag 
in handen van boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer 
en Sportvisserij Oost-Nederland. 

Op het moment dat bekend werd gemaakt dat er een NK aan 
zat te komen, stroomden de aanmeldingen binnen! Al snel was 
het maximum aantal van 25 deelnemers bereikt. 

Nadat de deelnemers hun wak hadden geloot en hun spullen 
hadden voorbereid klonk om 13.00 het startsein. Omdat we 
voor allen de kansen wilden vergroten dat er vis gevangen werd, 
klonk om 13.15 het tweede signaal. Tijd voor wie dat wilde om 
een eigen nieuwe stek op te zoeken. 
We hadden immers geen echte ervaring met ijsvissen en hadden 
de indruk dat de vis zich misschien ophield op plekken waar het 
zonlicht minder kon doordringen door de ijsvloer. Het zonlicht 
kon op veel plekken de bodem bereiken, mede omdat het water 
in de plas ontzettend helder was.

Een groep studenten van De Groene Welle uit Zwolle zorgde 
voor de inrichting van het parcours, hield toezicht tijdens de 
wedstrijd en boorde op verzoek van de deelnemers nieuwe 
wakken.
Helaas wist geen van de deelnemers een vis te vangen en kon-
den we de prijzen helaas niet uitreiken…. 
Wel hebben alle deelnemers een oorkonde ontvangen en 
werd hen door Staatsbosbeheer het boek “50 jaar Kuinderbos” 
aangeboden. 
Het enthousiasme bij zowel de organisatoren als bij de deelne-
mers was zo groot dat we nu al besloten hebben om hier indien 

mogelijk een vervolg aan te gaan geven. Alle deelnemers die nu 
hebben meegedaan zullen daarvoor ook weer benaderd worden 
als kleine pleister op de wonde dat nu niemand Nederlands 
Kampioen IJsvissen is geworden. 

Wedstrijdkampioenen

Passie, kennis, wilskracht, trainen, trainen en nog eens trainen…. 
En dan hopelijk de vruchten plukken van al je inspanningen. 
Dat is een drietal sportvissers uit Oost Nederland het afgelopen 
wedstrijdseizoen gelukt! Tim Voerman uit Enschede werd Neder-
lands Kampioen Zoetwatervissen Junioren en de karpervissende 
dames Bianca Venema en Lizette Beunders uit Borne wisten de 
Wereldtitel tijdens World Carp Classic binnen te hengelen. 
Reden voor Sportvisserij Oost-Nederland om deze kampioenen 
te huldigen en omringd door een aantal betrokken genodigden 
en een aantal van hun vrienden en familie in het zonnetje te 
zetten. 

Wedstrijdkampioenen

NK ijsvissen
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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. “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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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 
Hasselt-Zwartsluis

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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Lekker vissen en genieten….
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