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U allen is bekend dat we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter Jan 
Eggens. Op één van de volgende pagina’s zal hier op gepaste wijze aandacht aan worden besteed.  
Ik ben echter van mening dat dit voor de organisatie grote verlies niet in het voorwoord mag ontbre-
ken.

De jaarrekening sluit met een positief saldo, waardoor enkele reserveringen kunnen worden gedaan. 
Dit zal zeker nodig zijn nu we ons als federatie hebben geconformeerd aan het door Sportvisserij 
Nederland opgestelde beleidsplan “Naar Buiten” en het beleidsplan 2016-2020 “Als team naar de 
Top”.
De wijze waarop deze plannen zijn opgesteld, verdient waardering. Alle betrokken organisaties is 
de mogelijkheid geboden mee te denken over de toekomst van de hengelsport. Om praktische 
uitvoering van de diverse in de nota’s genoemde actiepunten inzichtelijk en daardoor uitvoerbaar 
te maken, is er een clustering en prioritering van actiepunten samengesteld. Deze zullen ook voor 
onze federatie richtinggevend zijn. Uiteraard kent ook elke federatie zijn bijzonderheden. Deze zullen 
nader worden uitgewerkt in het Beleidsplan van Sportvisserij Oost Nederland.

Op velerlei manieren heeft onze federatie ook dit jaar weer aan de weg getimmerd. Van  
zowel binnen- als buitengemeenten zijn visrechten verworven. Dit blijft echter voortdurend een punt 
van aandacht. De hengelsport krijgt een steeds steviger plek op de politieke agenda van de politieke 
partijen. 

Dank aan onze medewerk(st)ers is zeker op zijn plaats. Zij spannen zich voortdurend in de nodige 
ondersteuning en bijstand te verlenen aan de verenigingen en sportvissers. Dit niet slechts ter realise-
ring van grotere projecten en plannen doch ook ter dienstverlening aan de basis.

De contacten met Sportvisserij Nederland, de collega federaties, Waterschappen en natuurorganisa-
ties zijn positief te noemen. Voor met name de bovenregionale zaken waarbij meerdere organisaties 
zijn betrokken, is overleg en afstemming nodig. “Samen Sterker” zal het uitgangspunt dienen te 
blijven.

Tot slot wens ik u allen een goed hengelsportjaar toe en tevens doe ik een oproep om dit samen te 
bereiken.

Gerrit Sloot, secretaris

In dit jaarverslag van 2015 treft u, evenals in voorgaande ja-

ren, een veelheid van informatie aan over het wel en wee van 

onze federatie Sportvisserij Oost Nederland.

Opnieuw blijkt dat de federatie samen met de rayons en de 

verenigingen veel werk hebben verzet in het belang van de 

sportvisserij.

Het bestuur is niet slechts verheugd maar ook trots op 

onze federatie. Dit ondanks het feit dat we sinds jaren geen 

melding kunnen maken van een groei in ledental. Punt van 

zorg is wel enige terugloop in het aantal jeugdleden. Voor de 

toekomst zal dit één van de speerpunten moeten zijn.

Voorwoord
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Statutair aftredend en herkiesbaar was tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering de voor-
zitter, J.L. Eggens. Helaas is de heer Eggens korte tijd na zijn herbenoeming overleden, waarna de 
secretaris, G.H. Sloot, de taak van waarnemend voorzitter op zich nam. 
Verder was Algemeen Bestuurslid namens rayon 2, de heer J. Schepers, i.v.m. gezondheidsredenen 
aftredend.  Gekozen werd de heer H. Koeslag als zijn plaatsvervanger.
In verband met ziekte van de heer B. Benjamins, is in de loop van 2014 de heer J.M.  Zwaan op-
getreden als zijn plaatsvervanger. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2015 werd de heer 
Zwaan officieel gekozen als Algemeen Bestuurslid namens rayon 3.

Bestuur

Onderscheidingen

De organisatie

Zilveren erespeld

Jan Schepers 14 jaar bestuurslid rayon 2
Ruud Thien 25 jaar bestuurslid DHV Diepenveen
C.A. ten Napel 25 jaar bestuurslid de Blijde Baars Urk
J.M. Zwaan 2,5 jaar bestuurslid rayon 3

Gouden erespeld

Peter Janssen Meer dan 30 jaar bestuurslid de Blijde Baars Urk
H. Nieuwenhuis 40 jaar bestuurslid Ons Vermaak Rijssen
J. van Hoorn 40 jaar bestuurslid Helpt Elkander Hattem
J. Nijmeijer 35 jaar bestuurslid VVLO Losser

De samenstelling van het dagelijks bestuur op 
31 december 2015 was als volgt:

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

Vertegenwoordiging rayons:

Rayon 1: B. Meijer
Rayon 2: H. Koeslag
Rayon 3: M. Zwaan
Rayon 4: M. Klein

Henk Koeslag Marc Zwaan
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Bestuurs-
samenstelling 
Rayons 

DE ORGANISATIE

Rayon 1

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

Rayon 2

hr. H. Koeslag voorzitter 
Dhr. J. Schepers secretaris
Dhr. J. Riemsdijk penningmeester 
Dhr. J. Pelgrim wedstrijdsecretaris
Dhr. A.B. Janssen controlecoördinator
Dhr. J. van Ginkel algemeen bestuurslid
Dhr. E. Jager algemeen bestuurslid

Rayon 3

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

Rayon 4

Dhr. M. Klein voorzitter
Dhr. G. Wind secretaris
Dhr. M. Ligtenberg penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers  wedstrijdsecretaris en afgevaardigde in Wavi
Dhr. J. Haar  bestuurslid



JAARVERSLAG 2015 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND6

DE ORGANISATIE

Hengelsportverenigingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is HSV VissieVissie uit 
Hattem toegetreden als lid van Sportvisserij Oost Nederland, 
waarmee het totaal aantal leden op 71 komt. Daarnaast is de 
Karper Sportvisserij Nederland, regio Zwolle buitengewoon lid 
van onze federatie.

Medewerkers

Ed Piek  Directeur
Willem Bakker  Beleidsadviseur
Hans Holsbeek  Beleidsmedewerker
Sonja Janssen  Coördinator Promotie
Elma Herms  Financieel medewerker
Marga Hoefsloot  Administratief medewerker
Mark Kouwenhoven  Veldmedewerker

Stagiair Groene Welle

Sportvisserij Oost-Nederland werkt al jaren samen met de 
sportvisacademie van de Groene Welle in Zwolle. Leon van der 
Tuuk zit in de afrondende fase van zijn studie Sportvisserij en 
Aquacultuur en heeft het afgelopen jaar als stagiair meegelopen 
en actief bijgedragen aan verschillende activiteiten van Sportvis-
serij Oost-Nederland. 
Leon heeft met verschillende collega’s meegelopen en de orga-
nisatie leren kennen. Daarnaast heeft hij onder begeleiding van 
onze veldmedewerker Mark Kouwenhoven ook actief een aantal 
projecten opgepakt zoals bijvoorbeeld: 

• Het in kaart brengen van de bestaande visvoorzieningen (vis-
steigers) langs het Twentekanaal. 

• Inventariseren van de visserijsituatie in het Gelderse deel van 
ons gebied t.b.v. VBC Vallei en Veluwe

• Het varen van dieptekaarten.
Daarnaast heeft Leon van der Tuuk als fanatiek karpervisser zelf 
een actieve bijdrage geleverd aan de jeugddag in Aadorp. In 
het najaar is Sportvisserij Oost-Nederland samen met de Groene 
Welle en Leon van der Tuuk het gesprek aan gegaan om te 
kijken of het lukt om een ‘studentenvisgids project’ te starten. 
Mogelijk leest u hier in het volgende jaarverslag meer over. 

Leon van der Tuuk

In memoriam Jan Eggens

Na ruim een jaar ziek te zijn geweest is onze voorzitter Jan 
Eggens op zaterdag 27 juni op 72-jarige leeftijd overleden.

Jan was een integere bestuurder en vanaf 2006 voorzitter 
van onze federatie. Bovendien was hij iemand die voor ie-
dereen belangstelling had en waar nodig bijstand verleende. 
Ook was Jan fervent sportvisser. Tijdens het vissen in de vij-
ver, grenzend aan zijn eigen achtertuin, wisten veel kinderen 
uit de buurt hem te vinden voor goede vistips. Jan stond 
altijd voor hen klaar en genoot van het visenthousiasme en 
de gezelligheid. Daarnaast mocht Jan graag met zijn zoon 
vissen op steur bij een commerciële visvijver.

Jan was namens onze federatie lid van het Algemeen Be-
stuur van Sportvisserij Nederland. Naast het algemeen be-
lang van de sportvisserij heeft hij ook onze regio uitstekend 
vertegenwoordigd.

Ondanks zijn ziekte heeft Jan diverse vergaderingen nog 
bezocht en bleef hij altijd optimistisch. Hij heeft de strijd 
echter moeten opgeven.

Met het overlijden van Jan is een fijn mens heen gegaan.
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Financiën
Het jaar 2015 hebben we met een ruim positief resultaat 

kunnen afsluiten. De inkomsten vielen, na de afgesproken 

storting in het bestemmingsfonds “verbetering sportvis-

serijmogelijkheden” ruim E 53.000 hoger uit dan begroot. 

Vanwege het ruime resultaat van 2014 en de sluitende be-

groting voor 2015 was voor dit jaar afgezien van indexering 

van de contributie.  

Het aantal seniorleden laat dit jaar een zeer lichte daling (-200) 
zien. De daling bij de jeugd is met 15% wel forser en was voor 
2015 zeer zeker niet voorzien. In de afgelopen jaren bestond er 
in totaliteit steeds een lichte stijging, waarbij het aantal federa-
tieve jeugdleden afnam en het aantal jeugdVISpashouders toe-
nam. Het blijkt dat Sportvisserij Nederland een daling van het 
aantal aangesloten sportvissers in het gehele land waarneemt. 

De inkomsten van de nachtVISpas en 3e hengeltoestemming 
zijn toegenomen in vergelijking met 2014 en vormen dan ook 
een substantieel deel van onze begroting. 

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal bijdragen ontvangen 
van verschillende partijen. Deze bijdragen waren, buiten de bij-
drage van Sportvisserij Nederland voor de herinrichting van vis-
stekken aan de Bijkersplas en de plas in Oldenzaal (totaal groot 
€ 4.300,-), alle begroot. Voor 2015 was ook begroot dat wij 
een vergoeding zouden krijgen voor het geven van vislessen. 
Helaas besloot SVN dit in het lopende jaar af te schaffen. Van 
Sportvisserij Nederland ontvingen wij wederom € 21.000,- als 
bijdrage in de controlekosten. Ook van de Provincie Overijssel 
werd een bijdrage ontvangen van € 5.000,- ter compensatie 
van de opleidingskosten van onze BOA’s. 

Gezien de toegenomen werkzaamheden m.b.t. het behoud en 
de verbetering van sportvismogelijkheden is in 2014 het besluit 
genomen een veldmedewerker voor bepaalde tijd aan te stel-
len. Het tijdelijk dienstverband van deze medewerker is in 2015 
verlengd, omdat gebleken is dat de functie inderdaad voorziet 
in de behoefte van o.a. verenigingen m.b.t.  inventarisatie van 
mogelijkheden en uitvoeren van werkzaamheden in en rond 
hun wateren. In eerste instantie was, omdat dit dienstver-
band niet voorzien was in de begroting van 2015, het besluit 
genomen om de kosten die hiermee gemoeid zouden zijn, 
voor de helft te dekken vanuit het fonds “verbetering sportvis-
serijmogelijkheden” en bij toestemming door de ALV in mei jl. 
deze uit de lopende begroting te halen. Gezien het behaalde 
resultaat dit jaar hebben we besloten de kosten volledig in de 
resultaatrekening mee te laten lopen. 
Van overheidswege is besloten dit jaar de ambtenarensalaris-
sen (na vijf jaar) te indexeren. Aangezien wij deze schalen 
volgen, zijn de salarissen aangepast. Hoe een en ander uit zou 
vallen, was nog niet geheel te voorzien in 2014. Momenteel 
hebben wij 6 vaste arbeidskrachten en een tijdelijke medewer-
ker (6 fte).

Vanuit de rayons zijn in voorgaande jaren berichten gekomen 
dat met het beschikbaar gestelde bedrag voor controle door 
federatiecontroleurs er voor een groot deel van het jaar geen 
controles meer konden plaatsvinden. Men was snel door de 
kilometervergoedingen heen. Het dit jaar ten behoeve van 
controle in de rayons ingestelde bedrag van in totaal  
€ 10.000,- is ondanks eerdere verwachtingen niet verbruikt. De 
oorzaak hiervan zal nog geïnventariseerd worden.

Er is binnen de wedstrijdcommissie al een begin gemaakt met 
het implementeren van de beleidsplannen die in 2016 e.v. hun 
beslag zullen krijgen. Het resultaat laat dan ook al een verdub-
beling in kosten zien. 

Zoals afgesproken in de ALV van 2012 is wederom € 0,25 per 
seniorlid gestort in de reserve “verbetering sportvisserijmoge-
lijkheden”. Deze storting bedraagt bijna € 16.000.

Materiële vaste activa 

De grootste investering dit jaar was de aanschaf van een 
4-wheel Jeep. Er is besloten tot aanschaf omdat gebleken is 
dat het eigen materiaal van de vrijwilligers problemen begon 
te krijgen bij het trekken van trailers en boten. De auto wordt 
algemeen gebruikt. 

Liquide middelen

Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2015 circa € 383.515 (2014: € 379.000). 

Hypothecaire lening

Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofdsom 
van de hypotheek boetevrij af te lossen. Ook dit jaar hebben 
wij 5% van de hoofdsom van de hypotheek boetevrij afgelost. 
De rentevaste periode van 1 jaar liep in november dit jaar af. 
Gezien de historisch lage rentestand (0,3%) is besloten aan het 
eind van deze rentevaste periode nog een extra aflossing te 
doen. De nieuwe rentevaste periode bedraagt 1 jaar tegen een 
rentepercentage van 3,3%.  De resterende schuld van de hypo-
thecaire lening met een rentevaste periode van 1 jaar bedraagt 
per ultimo 2015 € 140.500,- (2013: € 194.500). Naast de extra 
aflossing van 5% van de hoofdsom en de eenmalige aflossing 
van € 25.000,- hebben wij tevens ieder kwartaal een bedrag 
afgelost in overeenstemming met het aflossingsschema. 
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Staat van baten en lasten

 2015 werkelijk € 2015 begroot € 2014 werkelijk €

Baten 756.907 728.286 737.899

Lasten 688.054 712.450 658.973

Resultaat 68.853 15.836 78.926

Mutatie reserves -15.816 -15.800 -15.871

Overschot 53.037 36 63.055

Balans (na verwerking voorstel overschot)

ACTIEF 31-12-2015 € 31-12-2014 €

 

Materiële vaste activa  595.179 581.507

 

Vlottende activa

Voorraden 13.030  14.953  

Vorderingen 88.461 71.211

  101.491 86.164

 

Liquide middelen  383.515 379.352

  1.080.185 1.047.023

PASSIEF 31-12-2015 € 31-12-2014 €

 

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  536.333 483.296

Vastgelegd vermogen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

151.804  142.822  

Arbeidsconflict 71.174  71.174  

 222.978 213.996

Langlopende schulden 140.500 194.500

Voorzieningen 93.555 90.016

Kortlopende schulden 86.819 65.215

1.080.185 1.047.023
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Vis en water
In het hoofdstuk Vis en Water gaan we in op belangrijke 

projecten en onderdelen van onze werkzaamheden gericht 

op behoud, onderhoud en uitbreiding van ons “voetbalveld” 

met haar “bewoners”: zo aantrekkelijk mogelijk viswater 

met een goede visstand en mooie vismogelijkheden voor de 

sportvissers in Oost Nederland. Wij doen dit niet alleen, maar 

vrijwel dagelijks in samenwerking met onze partners, zoals 

hengelsportverenigingen, Waterschappen, gemeenten en 

andere watereigenaren c.q. –beheerders. We hebben elkaar 

hard nodig en doen er alles aan om de banden steeds te ver-

sterken. Ondanks de soms verschillende belangen weten we 

elkaar te vinden en komen we tot oplossingen, waarvan vele 

direct zichtbaar zijn voor de sportvisser. Hengelsportvereni-

gingen spelen hier een grote rol in vanwege hun gebiedsken-

nis en het in kaart brengen van hun wensen. 

Niet alleen zorgen we er samen met vele vrijwilligers voor 

dat we mooie en goed bevisbare wateren hebben in Oost 

Nederland, maar ook streven we ernaar om zoveel mogelijk 

(nieuw) viswater in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren op te nemen. 

Ons eigen viswater: de Bijkersplas

De werkzaamheden rondom de Bijkersplas zijn begin 2015 
afgerond. De maatregelen die genomen zijn, zijn niet ingrijpend, 
maar zorgen voor een betere bevisbaarheid van de plas en voor 
meer paai- en opgroeimogelijkheden voor vis. 

De toegangswegen zijn opgeknapt en stobben zijn verwijderd 
langs het pad en op de parkeerplaats.
De dichtgegroeide hoek is vrij gegraven en bij de Bijkersplas aan-
getrokken. De bomen die hierop groeiden zijn in deze hoek ver-
werkt om paai, opgroei- en schuilmogelijkheden te creëren voor 

de vis. Deze hoek heeft een diepte van om en nabij de meter.
Met een aantal omgezaagde populieren zijn de eilanden 
toegankelijk(er) gemaakt voor sportvissers. Bijkomend voordeel 
is dat de nieuwe overgang passeerbaar is voor vissen. De popu-
lieren worden op termijn allemaal omgezaagd. Dit gebeurt wel 
gefaseerd, zodat het zo min mogelijk impact heeft op de omge-
ving. Populieren zijn geen duurzame bomen en neigen snel te 
rotten van binnen. Dit brengt allerlei risico’s met zich mee, die 
we op deze manier voor zijn. Op termijn worden de populieren 
vervangen door meer duurzamere boomsoorten als de eik. 

Ten slotte hebben we kerstbomen laten afzinken in de Bijkers-
plas. Dit is gedaan om met name witvis meer schuilmogelijk-
heden te bieden. De Bijkersplas is kraakhelder en heeft weinig 
schuilplaatsen, het is immers een voormalige zandwinput. De 
kerstbomen zorgen voor structuur in het water waarin de vis zich 
kan verschuilen voor de veelvraat van aalscholvers.

Pilot-project toepassing coccolietenkrijt in visvijvers

In samenwerking met Sportvisserij Oost-Nederland , Waterschap 
Vechtstromen, Sportvisserij Nederland en Hengelsportvereni-
ging Ons Genoegen heeft Tauw een pilot-onderzoek uitgevoerd 
naar de effecten van het toepassen van coccolietenkrijt in visvij-
vers. Er zijn aanwijzingen dat het toepassen van coccolietenkrijt  
in oppervlaktewater slibafbraak bevordert en dat de slibdikte in 
een watersysteem afneemt na toepassing van krijt. De precieze 
werking van het krijt is echter nooit goed onderzocht.

Met dit pilot-onderzoek willen we de invloed van bekrijting op 
de dikte van de sliblaag, de kwaliteit van slib- en oppervlaktewa-
ter en de ecologische toestand achterhalen. Daarmee hopen we 
de positieve werking van de bekrijting aan te kunnen tonen.

Coccolietenkrijt
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VIS EN WATER

Testlocaties zijn een viertal visvijvers waar een behoorlijke slib-
laag aanwezig is en welke getypeerd kunnen worden als brasem-
snoekbaars type wateren. Als hoeveelheid krijt is er 300 kg per 
hectare gebruikt voor het eerste jaar en in het tweede jaar zal als 
onderhoud hoeveelheid 200 kg per hectare verdeeld worden.
Voorafgaand aan de toepassing van het krijt is door Sportvisse-
rij Nederland per vijver een visserijkundig onderzoek uitge-
voerd waarbij tevens naar de vegetatie is gekeken.

Voorlopige conclusies
De slibdiktes zijn in alle vijvers afgenomen na toepassing van 
het coccolietenkrijt. Deze afname duidt op een daadwerkelijk 
effect op de slibdikte. 
Het krijt heeft, met uitzondering van een verlaging van diverse 
concentraties aan zware metalen na toepassing, geen meet-
bare veranderingen in het oppervlaktewater en in de kwaliteit 
van het slib veroorzaakt.

Op basis van het onderzoek wordt aanbevolen om het monito-
ringsprogramma voort te zetten om te achterhalen of de slibre-
ductie zich doorzet en om in december 2016 voor alle vier de 
vijvers een visserijkundig onderzoek uit te voeren. Daarbij moet 
tevens aandacht worden besteed aan de macrofauna en de 
eventuele vorming van een harde kalklaag op de bodem.

Waterbodemkaarten

Eind 2013, begin 2014 is er een cursus waterbodemkaarten 
varen gegeven op het kantoor in Raalte. Sinds die tijd zijn alle 
gemaakte waterbodemkaarten op de website van Sportvisserij 
Oost Nederland verschenen en voor iedereen gratis te down-
loaden en te gebruiken. 

Inmiddels is het project waterbodemkaarten varen een vast 
onderdeel geworden bij AOC De Groene Welle en Sportvisserij 
Oost Nederland. Studenten werken zelfstandig een opdracht 
uit voor een werkgever onder de naam ‘Blue Projects’. De Blue 
Projects lopen grofweg van begin september tot eind maart. 
Gedurende deze periode werken de studenten minimaal 1 
maal per week aan het project. Studenten krijgen bij de start  
van het project een uitleg over hoe ze een waterbodemkaart 
moeten varen en hoe ze vervolgens de verzamelde data kun-
nen uitwerken tot een waterbodemkaart.

De dieptemeter logt tijdens het varen waar je je bevindt mid-
dels GPS. Hierbij legt hij de route vast en de dieptes die hij 
onderweg tegenkomt. Deze logs worden op de pc in het pro-
gramma Reefmaster uitgelezen. Reefmaster is gebruikersvrien-
delijke software die de meesten snel onder de knie hebben. 
In combinatie met Google Earth is men snel in staat om een 
dieptekaart te maken.

Veldmedewerker Mark Kouwenhoven verzorgt de presentatie 
en uitleg over het gebruik van Reefmaster. Samen met Thom 

de Waard van de monitoringsploeg wordt het praktijkgedeelte 
verzorgd. Studenten hebben de mogelijkheid om de door 
Sportvisserij Oost Nederland aangeschafte Jeep in te zetten 
om de boot op de plaats van bestemming te krijgen. Dit jaar 
werd ook veel gebruik gemaakt van boten die studenten in 
bezit hebben. Mark is, net als het voorgaande jaar, gedurende 
het project het aanspreekpunt voor de groep geweest. 

Veldwerk

Mee met beroepsvisser
In de eerste maanden van 2015 is er besloten om meer inzicht 
te krijgen in de werkwijze en vangsten van de beroepsvissers 
op het Ketelmeer. In overleg met een van de beroepsvissers 
zijn vrijwilligers Jaap Verheij, Eef van der Gronde en onze 
veldmedewerker Mark Kouwenhoven een aantal keren mee aan 
boord geweest tijdens het vissen. 
Er werd met een zegen gevist op het Ketelmeer en hoofdza-
kelijk brasem werd onttrokken. Andere gevangen vissen zoals 
houting en snoek werden zo snel mogelijk weer teruggezet. De 
brasem die onttrokken wordt, wordt als pootvis weer uitgezet 
in hoofdzakelijke Belgische wateren. De brasem wordt dus niet 
verwerkt tot vismeel, zoals veel gedacht wordt. 

Bebording langs de Vecht
De Vecht is één van de grotere en belangrijkere wateren in 
Oost Nederland. Het is dan ook niet gek dat deze parel  jaar-
lijks een groot aantal sportvissers aantrekt. Dit zijn ook vissers 
uit het buitenland zoals Engeland en Duitsland. Voor de Vecht 
geldt een bijzondere regel die is vastgelegd in de visserijwet. 
“Het is verboden te vissen binnen een afstand van 75 meter 

stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aange-

brachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor 

de bovenmond van deze vispassage”. Deze tekst is vrijwel bij 
elke stuw in de Vecht te vinden, echter weten de buitenlandse 
vissers door de taalbarrière niet wat er precies bedoeld wordt, 
wat vervolgens leidt tot bekeuringen. Er is daarom besloten om 
non-verbale bebording aan te brengen bij de stuwen zodat het 
ook voor deze groep vissers duidelijk is wat de regels zijn.

Bebording bij stuw
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Inventarisaties
Dit jaar zijn er veel inventarisaties uitgevoerd. Een aantal hier-
van waren:
De inventarisatie van alle hekwerken en bebording langs 
de Twentekanalen. Hiermee willen we in gesprek gaan met 
Rijkswaterstaat om te bepalen of er mogelijke locaties zijn waar 
hekwerken weg gehaald kunnen worden zodat er meer oevers 
beschikbaar komen voor de sportvisserij.

Het inventariseren van alle vispassages in de Schipbeek en 
Buurserbeek. Daarbij hebben we de werking van de vispas-

sages bekeken. Zo waren er vispassages bij die met de lage 
waterstand droog kwamen te liggen en waren er passages die 
dreigden te verlanden of juist vol dreigden te groeien.

Een waterplanten inventarisatie van diverse wateren op de 
Veluwe voor Sportvisserij Nederland.
Voor het visplan moesten nog een aantal wateren in kaart 
gebracht worden. Sportvisserij Nederland kon hierbij een 
helpende hand gebruiken. Er is gekeken naar de bereikbaar-
heid, bevisbaarheid, het % waterplanten en de helderheid van 
het water.

Vistrap Schipbeek Buurserbeek

Inventarisatie waterplanten
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Bevisbaar maken van ‘De Kweek’ in Oldenzaal
Per 1 januari 2016 zijn er weer een aantal wateren toegevoegd 
aan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Een 
van deze wateren is de bergingsvijver ten zuiden van Olden-
zaal, ofwel De Kweek. Dit is een vijver die naast een kloot-
schietbaan ligt. Vissers moesten de baan over om bij het water 
te kunnen komen, dit tot grote ergernis van de klootschietver-
eniging. Samen met het Waterschap is er een plan opgesteld 
om de overzijde van de vijver bevisbaar maken zodat er toch 
gevist kon worden. Ter voorbereiding op 1 januari is het water 
eind 2015 al bevisbaar gemaakt. Er is een pad gecreëerd en er 
is een aantal visplekken vrij gemaakt. Dit is mogelijk gemaakt 
i.s.m. een groep vrijwilligers van de Oldenzaalse Hengelsport-
vereniging. 

Visstekken maken bij ‘De Kloot’ in Oldenzaal
De bergingsvijver ten noorden van Oldenzaal, in de volksmond 
beter bekend als De Kloot, is een vijver van ongeveer 2 hectare 
dichtbij de bebouwde kom. Op de vijver zijn diverse visserijen 
mogelijk maar eentje die er uit springt, is het vissen op karper 
met de vaste stok. Vooral dit water bleek uitermate geschikt 
voor dit type visserij, er zat een goed bestand aan karper op 
en ze waren niet te groot. Met het oog hierop is er besloten 
om op De Kloot een pilot te draaien waarbij er een overbezet-
ting op een water wordt gerealiseerd. Bij deze overbezetting 
moet worden bijgevoerd om de karpers in goede conditie te 

houden. Bij deze pilot hoorde een beter toegankelijke oever 
zodat er meer mensen konden vissen en ook in wedstrijdver-
band. Hierbij zijn er met vrijwilligers van de Oldenzaalse extra 
visstekken gecreëerd. Helaas is de pilot niet gelukt, omdat er 
een catastrofale vissterfte is opgetreden na het uitzetten van 
de nieuwe karpers. Elders in dit jaarverslag leest u meer over 
Karperuitzet versus karpersterfte.

Cursus bosmaaier & motorkettingzaag
Het afgelopen jaar is gebleken dat veiligheid en verantwoorde-
lijkheid een steeds terugkerende vraag is als het op beheer- en 
onderhoudsprojecten aankomt. Vooral vanuit het oogpunt 
van veiligheid maar ook vanwege eventuele aansprakelijk is 
het belangrijk om vrijwilligers de juiste kennis en vaardighe-
den mee te geven. Dit is een verantwoordelijkheid van iedere 
vereniging. 
Sportvisserij Oost Nederland heeft vrijwilligers van alle vereni-
gingen de mogelijkheid geboden om gratis een bosmaaier- en 
motorkettingzaag cursus te volgen. Dit is gedaan zodat iedere 
vrijwilliger veilig, getraind en gecertificeerd maai- en zaagwerk 
kan uitvoeren. Na bekendmaking van het aantal cursusdagen 
en de exacte cursusdata hebben 18 cursisten de cursus ge-
volgd bij Helicon opleidingen in Apeldoorn. Alle 18 cursisten, 
afkomstig van 10 verschillende verenigingen, hebben de cursus 
met succes afgerond en zijn reeds in het bezit van de certifica-
ten. 

Stekken maken bij de Kloot
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Schone IJssel

Dankzij de inzet van honderden vrijwilligers is de voorjaars-
schoonmaak langs de IJssel een groot succes geworden. 
Betrokken burgers, natuurclubs, sportvissers, vrijwilligers van 
Staatsbosbeheer en anderen hebben samengewerkt om de 
IJssel schoon te maken van zwerfvuil. Cambio en ROVA gaven 
ondersteuning door vrijwilligers te helpen met grijpers, hand-
schoenen, vuilniszakken en ringen, ook voerden zij het afval af.
Tussen Zwolle en Zutphen hebben in totaal acht hengelsport-
verenigingen en 31 vrijwilligers geholpen om verschillende 
mooie visstekken weer schoon te maken. Met elkaar hebben 
we maar liefst 64 vuilniszakken rotzooi opgehaald! In o.a. de 
Stentor zijn meerdere artikelen verschenen over de schoon-
maakactie. Hierin werd speciale aandacht besteed aan de rol 
van hengelsportverenigingen en Sportvisserij Oost-Nederland; 
een mooi stukje positieve PR voor de hengelsport.  

Karperuitzet versus karpersterfte

Commercials met een hoog vangbaar visbestand zijn een vrij 
nieuw fenomeen in Nederland. Wil je veel vis vangen, dan 
biedt een commerciële vijver uitkomst. Met name het vissen op 
kleinere karper met de vaste stok, feeder- of penhengel wordt 
jaarlijks populairder. Niet alleen commerciële bedrijven, maar 
ook hengelsportverenigingen bieden de sportvisser steeds 
meer van dit soort viswateren met een hoge visbezetting.

Pilot bijvoeren
Sportvisserij Oost-Nederland is eind 2014 ook gestart met een 
pilot ‘bijvoeren van vis in visvijvers’. Bij wijze van experiment 
zijn in verschillende vijvers in Oost Nederland extra kweekkar-
pers uitgezet. Helaas is er na het uitzetten van de gekweekte 
karper in enkele wateren vorig voorjaar een enorme vissterfte 
opgetreden onder de reeds aanwezige karperbestanden. De 
oorzaak is na onderzoek niet exact vast te stellen, waarschijnlijk 
heeft stress ook een rol gespeeld. 

Niet alleen door het uitzetten van grote hoeveelheden karper 
ineens, maar ook bij reguliere (kleine) onderhoudsuitzettingen 
bestaat de kans op vissterfte. In het laatste geval is die kans 
wel een stuk kleiner, omdat minder vissen ineens uitzetten 
ook minder stress oplevert voor het bestaande visbestand. 
Aangenomen wordt dat in alle wateren virussen aanwezig zijn. 
Door stress kunnen karpers, net zoals wij mensen, gevoeliger 
worden, waardoor hun weerstand achteruit gaat en ze ziek 
worden. Uiteindelijk kan hierdoor sterfte optreden. 

Toch uitzetten?
Voor vijvers met een lage witvisbezetting en sportvisserij als be-
langrijkste functie, lijkt een hoge bezetting aan kweekkarper de 
meest succesvolle optie. Een actief beheer van viswater en vis-
stand is hierbij een vereiste om een goed vangbaar visbestand 
te behouden. Sinds de start van de pilots door Sportvisserij 
Nederland in 2013 zijn erg goede resultaten behaald. Helaas 

is het vorig jaar plaatselijk mis gegaan, wat voor Sportvisserij 
Oost Nederland reden is om deze pilots alleen nog uit te voe-
ren in wateren waar geen karperbestand aanwezig is. Bijvoor-
beeld wateren die i.v.m. baggerwerkzaamheden zijn leeggevist 
zijn erg geschikt om een volledig nieuw karperbestand in uit 
te zetten. Ook zullen vangstgegevens van lokale karpervissers 
- naast een eventueel visserijkundig onderzoek – gebruikt wor-
den om te bepalen of en hoeveel karpers er kunnen worden 
uitgezet.

Nieuwe waterschapsbesturen
Meer mensen dan ooit hebben hun stem laten horen op de 
waterschapsverkiezingen van maart 2015. Met een opkomst 
van 43,5 procent zijn het CDA en Water Natuurlijk de grootste 
partijen geworden. Sportvisserij Nederland en de hengelsport-
federaties zoals Sportvisserij Oost-Nederland hebben de partij 
Water Natuurlijk gesteund. Via deze partij denken we de belan-
gen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de water-
schappen beter te beschermen. Landelijk gezien zijn er 14 van 
de 26 sportvisserijkandidaten van Water Natuurlijk gekozen. 

Ed Piek adviseur binnen Water Natuurlijk
Ook onze directeur Ed Piek heeft zich verkiesbaar gesteld voor 
Water Natuurlijk in het Waterschap Groot Salland. Ondanks 
dat hij meer dan 1200 stemmen heeft gekregen, was het niet 
genoeg om in de fractie van Water Natuurlijk te komen. Maar 
dankzij de goede contacten met de mensen van Water Natuur-
lijk zal hij de komende jaren de partij vanuit de zogenaamde 
schaduwfractie adviseren over visserijzaken zoals bijvoorbeeld 
visuitzet, het beheer en onderhoud van watergangen en be-
leefbaar water. 

Ed Piek adviseur Water Natuurlijk
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VBC’s

VBC Vallei&Veluwe
De VBC Veluwe bestaat nog maar enkele jaren , maar door een 
fusie in 2013 met het Waterschap Vallei & Eem stond het afge-
lopen jaar in het teken van de samenvoeging van beide VBC’s 
en de realisatie van een gemeenschappelijk Visplan. Inmiddels 
is een eerste convenant gereed dat naar verwachting in 2016 
door Sportvisserij MidWest en Sportvisserij Oost Nederland 
ondertekend zal worden. Tevens is dit jaar benut voor het 
samenvoegen van 2 verschillende Visplannen tot een water-
schapbreed plan dat naar verwachting  in het voorjaar van 2016 
door het waterschapsbestuur goedgekeurd zal worden. Leuk 
detail is dat de onderhandelingen met het Waterschap hebben 
geleid tot een unieke proef om met de uitzet van graskarpers 
waterplanten te beheren. Deze pilot zal plaatsvinden in het Val-
leideel van het Waterschap.

VBC Rijn en IJssel
Voor onze federatie hebben we te maken met slechts een klein 
deel van dit waterschapsgebied, de Schipbeek en de Buur-
sebeek. Het grootste deel van dit Waterschap ligt binnen de 
grenzen van Hengelsport Federatie Midden Nederland. Binnen 
het gebied van Rijn en IJssel zijn er een aantal experimenten 
geweest om overtollige waterplanten die hinderlijk zijn voor de 
sportvisserij te verwijderen. De resultaten zijn (nog) niet veelbe-
lovend. Door vrijwilligers gemaaide delen van een watergang 
waren binnen 2 weken weer dichtgegroeid.
Ook in de Schipbeek en Buursebeek is veel overlast door over-
matige groei van waterplanten. Samen met de hengelsportver-
enigingen zijn dit jaar de volgende 3 locaties aangewezen om 
in 2016 te experimenteren met o.a. maaien om zo de overlast 
van waterplanten te verminderen; Westzijde Schoolderbrug 
(500m), Oostzijde Schoolderbrug (500m) en Oude Roudaalter-
weg (500m).
Uit een onderzoek van Arcadis blijkt dat 40% van 60 landelijk 
onderzochte vismigratiesystemen niet werkt bij aanvang van de 
voorjaarsmigratie. In een groot aantal gevallen ligt de oorzaak 
in verstopping van het systeem door vuil. Dit is voor ons aanlei-
ding geweest de 37 vispassages in de Schipbeek/Buursebeek 
over heel 2015 te monitoren op o.a. vuil. Naast deze passages 
zijn er nog 8 in aanleg/ontwikkeling. De situatie in de Schip-
beek/Buursebeek lijkt stukken beter dan de uitkomsten van het 
landelijk onderzoek van Arcadis. In naar schatting 10% van de 
gevallen is er sprake van een matige tot slechte werking door 
o.a. drijfvuil, dichte begroeiing of te lage waterstand. 

VBC IJssel Plus en VBC Twentekanalen 
Deze VBC is een keer bijeen geweest, waarbij onder andere is 
besloten dat HV Ons Vermaak uit Kampen als huurder van vis-
rechten op de IJssel bij Kampen zitting mag nemen in de VBC. 
Nu de Beheerseenheid Twentekanalen (BET) is opgeheven en 
de visrechten zijn overgedragen aan SVON, is gekeken naar de 

mogelijkheden de VBC Twentekanalen onder te brengen bij 
de VBC IJssel plus. Er is besloten de VBC Twentekanalen zelf-
standig te laten voortbestaan maar wel wordt er voor gekozen 
de vergadering op dezelfde dag te plannen als die van de VBC 
IJssel plus. 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de VBC IJs-
sel plus om een advies gevraagd over de uitgifte van vrije 
schubvisrechten in een strang langs de IJssel bij Deventer. Met 
uitzondering van een beroepsvisser hebben alle leden van de 
VBC een negatief advies gegeven om deze schubvisrechten uit 
te geven aan een beroepsvisser. 

VBC Reest en Wieden
Deze VBC is 4 keer bijeen geweest en heeft na het afscheid 
van Sarah Tinnenvelt, Pieter Bos als nieuwe voorzitter gekozen. 
Pieter Bos is al meerdere jaren belast met het voorzitterschap 
van andere VBC’s en daardoor dus op goed op de hoogte van 
de VBC zaken. 
Een terugkerend onderwerp op de agenda zijn de visserijacti-
viteiten van beroepsvissers. Een visserijbedrijf claimt visrechten 
in het gebied van Natuurmonumenten op een zogenaamd 
onverdeeld perceel. De Bond van Binnenvissers in Noord West 
Overijssel is van mening dat de activiteiten van deze beroeps-
vissers ongewenst en illegaal zijn. Tevens is vastgesteld dat de 
geplaatste fuiken te lang staan voor ze geleegd worden. Een 
juridische uitspraak in deze zaak zal naar verwachting in 2016 
volgen. 
In september is 105 kilogram pootaal uitgezet in De Wieden. 
Dat zijn maar liefst 24.150 pootaaltjes. Reden van deze aaluit-
zet is het verbeteren van de aalstand in dit binnenwatergebied, 
zodat op termijn meer aal uit kan trekken naar zee. Een deel 
ervan zal zeker t.z.t. de Sargassozee bereiken.
Beroepsvissers Jan Piek, Stoffel en Stefan (vader en zoon) Lok 
en Wout van de Beld, allen lid van de Algemene Bond voor 
Binnenvissers in Noordwest Overijssel en lid van de VBC Reest 
en Wieden, verzorgden de aaluitzetting. 

Aaluitzet in de Wieden



JAARVERSLAG 2015 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND 15

VIS EN WATER

De Bond van Binnenvissers is in overleg met Natuurmonu-
menten over een aalbeheerplan. Een definitief plan zal naar 
verwachting in 2016 klaar zijn. 
Op verzoek van Sportvisserij Oost Nederland is er gestart 
met een pilot stekkenmaaibeheer. Hierbij mogen vrijwilligers 
met door het Waterschap beschikbaar gestelde materialen 
maaiwerkzaamheden uitvoeren op een aantal belangrijke vis-
stekken. 
Staatbosbeheer ondervindt steeds vaker overlast van illegale 
snoekvisserij in de Weerribben. Het is niet zozeer de snoek-
stand die daar onder lijdt maar vooral de rust in kwetsbare 
delen van het gebied komt onder druk te staan. 
De werking van het in 2014 aangelegde vismigratie systeem 
bij gemaal Stroink is in 2015 onderzocht. De eerste resultaten 
lijken positief maar moeten nog verder worden geanalyseerd. 
Het peilverschil van 70 cm is bij een voorjaarsmeting door 
4.000 vissen overwonnen en in het najaar maar liefst door 
50.000 exemplaren.  

Vismonitoring met aalstal
In de Reest bij IJhorst is woensdag 6 mei een aalstal, ook 
wel visstal genoemd, in gebruik genomen. Het gaat om een 
visvanginrichting, geconstrueerd naar middeleeuws voorbeeld. 
Deze aalstal is herbouwd op initiatief van de plaatselijke na-
tuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst.
Voor de bekostiging hebben het Prins Bernhard Cultuur-

fonds, de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland en de 
gemeente Staphorst middelen ter beschikking gesteld. Ook 
Sportvisserij Oost-Nederland en beroepsvissersbedrijf Lok uit 
Belt-Schutsloot hebben een bijdrage geleverd, onder andere 
middels adviezen betreffende de constructie en de praktische 
uitvoering. 

De vanginrichting wordt uitsluitend gebruikt voor het mo-
nitoren van het visbestand in de Reest. Alle gevangen vis 
wordt na registratie meteen in hetzelfde water teruggezet. De 
monitoring wordt uitgevoerd door de “Stichting Visserijkundig 
Onderzoek Oost Nederland” met medewerking van vrijwilligers 
uit Staphorst, De Wijk en Zuidwolde. 

Gereconstrueerd
De aalstal, ook wel visstal genoemd, bestaat uit een met 
rijshout aangebrachte vernauwing in de Reest zodat er een 
doorstroomopening over blijft van 3 meter. Hierin wordt tijdens 
de monitoring een houten raamwerk geplaatst waarop een fuik 
is gemonteerd. 
Vanaf het jaar 1300 tot medio 19e eeuw stonden er zeker vijf 
van dergelijke vanginrichtingen in de Reest. De vanginrichting 
in IJhorst was eigendom van havezate Dunningen die het ver-
pachtte aan de kerk in IJhorst. De stellage was puur bedoeld 
voor de visvangst. In 1794 ging het bezit over naar de kerk. 
De IJhorster aalstal stond tot en met 1831 in de Reest. De kerk 

Aalstal in de Reest bij IJhorst
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verpachtte de installatie aan de bewoners van de zogeheten 

pastorie erve, de boerderij naast de kerk die er nog altijd staat. 

Door wegspoelen van de constructie is deze destijds in verval 

geraakt. Herbouw achtte men in die tijd te kostbaar. Onder 

belangstelling van de pers is de aalstal.

VBC Zuiderzeeland

Naast 2 reguliere bijeenkomsten is er een excursie geweest die 

in het teken stond van de vis(on)vriendelijkheid van gemalen. 

Naast een rondleiding in het gemaal Vissenring in Urk waar 

nog geen vismigratie voorzieningen zijn, is er een rondlei-

ding geweest in het gemaal Stroink (van Waterschap Reest 

en Wieden), waar inmiddels wel een vismigratievoorziening is 

gerealiseerd. Er is aandacht voor vismigratie in de Noordoost-

polder op het moment dat er werkzaamheden aan de gemalen 

of inlaatwerken plaatsvinden.

De resultaten van bemonsteringen in het Vollenhovermeer en 

het Kadoelermeer laten zien dat conform de landelijke trend 

ook hier een zeer sterke afname is van de visbiomassa. In 2010 

was er nog sprake van een visbiomassa van 74 kg per ha maar 

in 2015 was er slechts sprake van 25 kg per ha. In het totaal zijn 

er 22 soorten waargenomen met als meest bijzondere waarne-

ming een kwabaal. Mede op basis van de zeer lage biomassa 

heeft de sportvisserij nogmaals aangedrongen bij het Water-

schap de beroepsmatige vangst van vis per direct te stoppen. 
In met name stadsvijvers is veel overlast door overmatige 

waterplantengroei. De sportvisserij dringt er bij het Waterschap 
op aan om graskarper in te zetten bij de bestrijding van water-
planten. Het Waterschap wil eerst de proef met graskarpers in 
Veenendaal afwachten.   

VBC Groot Salland
Met het Waterschap Groot Salland is er zeer regelmatig over-
leg tussen de ecologen en Sportvisserij Oost Nederland. Twee 
medewerkers van Sportvisserij Oost Nederland hebben voor 
15 medewerkers van het Waterschap een presentie over de 
activiteiten van de sportvisserij mogen verzorgen. Met name de 
wens en mogelijkheden om intensiever en met meer vrijwilli-
gers samen te werken zijn goed gevallen bij het Waterschap. 

Netwerkdag Stobbeplas

Begin 2014 ontstond het Waterschap Vechtstromen uit de fusie 
tussen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. 
In het voorjaar van 2015 kwam het Waterschap met het goede 
idee om op 22 mei een netwerkevenement bij de Stobbeplas 
te organiseren voor medewerkers van het Waterschap en de 
verschillende spelers binnen de hengelsport. Doel was om el-
kaar beter te leren kennen, elkaar beter te begrijpen en elkaar 
voortaan sneller te kunnen vinden, op alle niveaus waarop we 
samen kunnen optrekken.

Netwerkdag Stobbenplas
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Met zo’n 70 deelnemers mogen we van een prima opkomst 
spreken. Niet alleen medewerkers van de federaties Gronin-
gen/Drenthe, Oost Nederland en Sportvisserij Nederland, 
maar ook gebiedskenners van de hengelsportverenigingen, 
ondernemers, die-hard karpervissers, snoekexperts, studenten 
en docenten van de sportvisacademie De Groene Welle uit 
Zwolle waren van de partij. Niek Esselink, een stagiair van de 
sportvisacademie, had de opdracht dit unieke evenement voor 
te bereiden, waarbij hij ondersteund werd door Iwan de Vries 
van het Waterschap en onze veldmedewerker Mark Kouwen-
hoven. Vanuit het Waterschap waren er vele geïnteresseerden, 
zoals adviseurs, muskusrattenbestrijders, een bestuurder en 
enkele ecologen. 

Het netwerkevenement begon met een hartelijk welkom van 
Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid van het Waterschap Vecht-
stromen. Ze gaf blijk van veel waardering voor de hengelsport. 
Naast diverse presentaties door de aanwezigen gaf onze 
directeur Ed Piek uitleg over het uitgebreide takenpakket van 
de federaties en de rollen die zij vervullen. 

Het evenement is kort na de netwerkdag onder de aanwezi-
gen geëvalueerd. Er kwamen louter positieve reacties binnen 
plus het verzoek dit evenement vaker te organiseren om de 
banden warm te houden. Het Waterschap als waterbeheerder 
en de hengelsport als vertegenwoordiger van een grote groep 
recreanten hebben elkaar hard nodig en kunnen elkaar prima 
versterken.                   

Commissie WAVI
De commissie Water- en Visstandbeheer (WAVI) is in 2015 
drie maal bijeen geweest. In de commissie hebben naast onze 
adviseur en 2 medewerkers van SVON afgevaardigden vanuit 
de vier rayons en de specialistengroepen De Karper Sportvisse-
rij Nederland, regio’s Oost en Zwolle en de Snoekstudiegroep 
Nederland-België zitting. Tijdens de WAVI-vergaderingen 
worden praktijkzaken besproken en kunnen de leden zelf zaken 
aandragen waarbij zij de ondersteuning vanuit SVON kunnen 
vragen. De grotendeels informatieve functie van de commis-
sie WAVI zal in 2016 herzien worden en mogelijk komt er een 
andere opzet, waarbij de commissieleden actiever betrokken 
worden bij WAVI-zaken.

Leden Commissie WAVI:

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

In de WAVI wordt o.a. de uitzet van spiegelkarpers door de KSN besproken
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VIS EN WATER

Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland (VKO)

Ook in 2015 zijn onze vrijwilligers weer diverse keren de pol-
ders in getrokken om in opdracht van de waterschappen ‘Vallei 
en Veluwe’ en ‘Groot Salland’ (m.i.v. 2016: Drents Overijsselse 
Delta) onderzoek te doen naar de visstand in slootjes, weterin-
gen, kanalen en kolken.
Daartoe hebben we onze vrijwilligers in twee ploegen ver-
deeld. De ploeg ‘Salland’ en de ploeg ‘Veluwe’. Samen vormen 
beide ploegen de Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-
Nederland. Met regelmaat wordt er over en weer van plaats 
geruild, al naar gelang de praktijk dat vraagt. De inzet en de 
stemming zijn immer goed en het ‘balletje’ na afloop is onder-
hand een niet te versmaden onderdeel van de visdag….

De ploeg ‘Salland’ heeft het afgelopen jaar in de winterperiode 
nog onderzoek gedaan op de Vecht, soms met harde wind en 
met veel stroming! Met de extra inzet van mannen uit beide 
ploegen is het gelukt om alle opdrachten van het Waterschap 
tot een goed eind te brengen, ondanks het feit dat de ploeg 
helaas voor het grootste deel van het jaar teamleider Thom 
heeft moeten missen. Een groot compliment aan allen! 
De volgende wateren zijn in 15 dagen bemonsterd met zegens 
en/of met electro-apparatuur: Groote Grift, Uitwateringska-
naal, Beentjesgraven, Buldersleiding, Steenwetering, Stouwe, 
Marswetering, Kolkwetering, Nieuwe Wetering, Linderte Leide, 
Soestwetering en de Zandwetering. 
Gelukkig zijn er nog trajecten waar de ploegen een leuke 

hoeveelheid witvis in de bak wisten te krijgen. Maar op andere 
stukken werd weinig vis waargenomen. Zeelt, baars, snoek en 
diverse grondelsoorten zijn soorten die met regelmaat werden 
gevangen. Sommige zegentrekken leverden zelfs kolossale 
beesten op. Wat te denken van graskarpers van 1,10 meter!
De samenwerking met het Waterschap in de persoon van Ger-
rit Jan van Dijk verloopt naar grote tevredenheid. Op duidelijke 
kaarten wordt perfect aangereikt waar gevist moet worden en 
welke materialen moeten worden ingezet. De scores worden 
uiteindelijk in Excel aangeleverd, zodat de gegevens kunnen 
worden verwerkt in de eigen systemen.
 
De ploeg ‘Veluwe’ is eind 2014 bezig geweest met een on-
derzoek naar de aanwezigheid van zonnebaars in een zestal 
wateren op de Veluwe. Één meertje bleek een hotspot te zijn, 
waar de zonnebaars volop gevangen werd. In een aanpandig 
vennetje werd er nog eentje gevangen en daarbij bleef het  
(gelukkig!). Het reguliere monitoringswerk voor de ploeg  
‘Veluwe’ is door het uitvallen van Thom uitgebreid met parti-
ciperen in de groep ‘Salland’. Deze vervlechting verliep vlek-
keloos, dankzij de positieve instelling van een ieder.
Vanaf 9 maart tot eind mei is de ploeg Veluwe ook deels in Sal-
land actief geweest. Op de Veluwe zijn de volgende wateren 
gemonitord: Kleine Wetering. Groote Wetering, Middendijkse 
Wetering, Grapendaalse Sloot, Sloot Bokkerijweg, de Geer-
graaf, de Garter Leigraaf, Terwoldse Wetering, Aflaatkanaal, 

Stichting Visserijkundig Onderzoek
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Kromme Beek, de Koppelleiding, de Fliert, de Hondsgrift, 
Groote Leigraaf, Hoenwaardse Wetering, Watergang Berghui-
zen en het Opbroek.  Een druk programma, waarmee ruim 20 
dagen werden gevuld. 

Wegens gezondheidsredenen was onze coördinator van beide 
visploegen, Jan Pepping, niet altijd volledig inzetbaar. Anton 
van Triest van Onderzoeks- en Adviesbureau Nederland heeft 
daarom met regelmaat de leiding genomen en zorg gedragen 
voor de registratie van de vangsten en voor het inzetten van 
het juiste (waaronder eigen) materiaal. Ook met het Water-
schap Vallei en Veluwe werken we goed samen en geldt dat de 
aansturing door Ienke Boogerd perfect verloopt met duidelijke 
kaarten en instructies. Ook de steun van SVON, o.a. in de per-
soon van Mark Kouwenhoven, mag niet onvermeld blijven. 

In materieel opzicht was het ook een prima jaar. De stichting 
VKO kon twee nieuwe buitenboordmotoren en enkele nieuwe 
waadpakken aanschaffen. Traditioneel werd in mei de voor-
jaarsperiode afgesloten met een gezamenlijk etentje in Raalte. 
Een onmisbaar en niet te versmaden moment in het jaar, waar-
bij teruggeblikt en vooruit gekeken wordt.
Met nog twee aspirant-vrijwilligers op de wachtlijst zijn de mo-
nitoringsploegen voorlopig verzekerd van voldoende kwaliteit 
en kracht om dit prachtige vrijwilligerswerk uit te voeren. 

Leden visploeg Veluwe

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

Leden visploeg Salland

Jan Pepping 
Bennie Bourgonje
Bram Flierman 
Klaus Fischer
Thom de Waard 
Paul de Ram
Edwin Riegman 
William van der Veen
Kyle van Gemert 

Stichting visserijkundig onderzoek - Riviergrondel
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Sportvisserijvoorzieningen
In het hoofdstuk Sportvisserijvoorzieningen leest u over 

enkele projecten met betrekking tot het verbeteren van de 

sportvismogelijkheden in Oost Nederland. De verruiming van 

het Twentekanaal en de aanleg van vissteigers in het Steen-

wijkerdiep zijn langlopende processen. We zijn hier al enkele 

jaren mee bezig en langzamerhand komen we dichterbij de 

concrete uitvoering van de projecten. Ook het verwerven van 

visrechten is een tijdrovende en intensieve taak, zeker waar 

het afspraken met overheidsinstanties betreft. We blijven 

constant alert en actief betrokken, zodat we waar mogelijk 

steeds successen weten te boeken door meer viswateren 

bevisbaar te krijgen voor de sportvissers in Oost Nederland.

Verruiming Twentekanaal 

Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar de planvormende fase 
voor het project Verruiming Twentekanaal afgerond. Via verschil-
lende klankbordgroep overleggen en persoonlijke gesprekken 
met Arcadis en Rijkswaterstaat heeft Sportvisserij Oost-Neder-
land het sportvisserijbelang zo goed mogelijk op de kaart  
(letterlijk) geprobeerd te krijgen. 

Het project
De Rijksoverheid investeert tientallen miljoenen euro’s om rond 
het jaar 2020 het Twentekanaal weer ingericht te hebben voor 
de toekomst. Verspreid over het Twentekanaal zullen verschil-
lende maatregelen zoals verbreding, verdieping en versteviging/ 
vernieuwing van de damwanden worden genomen. Hierdoor 
moet het mogelijk worden om grotere schepen te kunnen laten 
varen waardoor het Twentekanaal een belangrijke economische 
functie kan blijven vervullen. 

SVON inrichtingsvoorstel
In overleg met hengelsportverenigingen uit de regio en een 
lokaal aannemersbedrijf heeft Sportvisserij Oost-Nederland haar 
visie op de voorgenomen plannen van Rijkswaterstaat gegeven. 
In dit inrichtingsvoorstel kwamen o.a. het belang van de hen-
gelsport, de belangrijkste wedstrijdlocaties en onze inrichtings-
wensen t.a.v. eventuele natuurvriendelijke inrichtingstrajecten 
aan bod. Dankzij de verschillende gesprekken en het rapport is 
duidelijk geworden dat (behoudens mogelijk tijdelijke overlast) 
de ingrepen langs het Twentekanaal over het algemeen geen 
grote gevolgen lijken te hebben voor de hengelsport. 

Kristalbad
Het meest gevoelige punt voor de hengelsport is het ministeri-
ele besluit om bij het Kristalbad een natuurvriendelijke oever te 
realiseren. Dit besluit is niet ongedaan te maken maar het is wel 
gelukt om tot een compromis te komen tussen de natuurvrien-
delijke functie en het hengelsportgebruik van deze oever. Hoe-
wel de precieze inrichting nog niet duidelijk is, de toekomstig 
aannemer heeft een bepaalde mate van ontwerpvrijheid, bete-
kent het wel dat er langs dit traject gevist kan blijven worden. 
Na de vergunningprocedures en de aanbestedingsprocedure 

voor aannemers in 2016, zal in 2017 gestart worden met de 
uitvoering. Het totale project Verruiming Twentekanaal moet in 
2020 gereed zijn. 

Visvergunning in Twenterand gratis voor jeugd

Om te mogen vissen moet je beschikken over een ‘schriftelijke 
toestemming’ van de eigenaar van het water. In de praktijk wordt 
dan vaak gesproken over een VISpas of een visvergunning. Vanaf 
1 september jl. geldt dat ook in de gemeente Twenterand.
De hengelsportverenigingen ’t Meuntje in Westerhaar en Ons 
Genoegen in Vroomshoop hebben samen met de overkoepe-
lende organisatie Sportvisserij Oost Nederland en de gemeente 
Twenterand goede afspraken gemaakt over het sportvissen in de 
gemeentelijke wateren. Voorwaarde voor de gemeente om het 
water bevisbaar te maken, was dat jeugd er gratis mag vissen. 
Dat is inmiddels geregeld via de gratis online-jeugdvergunnin-
gen van de genoemde verenigingen.

Stekkenkaartje Weerribben

In samenwerking met Staatsbosbeheer hebben we een handige 
sportvisflyer ontwikkeld met een kaartje waarop de bevisbare 
wateren in de Weerribben zijn aangegeven.
Vissen in de Weerribben is op verschillende plassen en sloten 
vanaf de kant toegestaan en op zeven zogenaamde petgaten 
alleen vanuit de boot. Op de kaart staan ook locaties van boot-
verhuurders aangegeven. 
De flyer is gratis verkrijgbaar in het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer in Ossenzijl, bij Camping de Kluft in Ossenzijl of via 
ons kantoor te Raalte. De digitale versie van de sportvisflyer is 
gratis te downloaden.
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Visvlonders Steenwijkerdiep Zuid

Het afgelopen jaar hebben we wederom veel tijd en energie ge-
stoken in dit project. Overleggen met omwonenden, gemeen-
teraadsfracties en beleidsmedewerkers van de gemeente waren 
nodig om de vereiste omgevingsvergunningsprocedure in te 
kunnen gaan. De voorbereidingen van deze procedure en de na-
sleep ervan nemen helaas meer tijd in beslag dan we hoopten. 

Dat neemt echter niet weg dat we stap voor stap steeds dichter 
bij de realisatie van de vlonders komen. In juli 2015 zag het er 
goed uit en meldden we het volgende, blije bericht over de 
voortgang van het project:  

“Als betrokken hengelsportvereniging, vaste lezer van Hét 

Visblad en/of als volger van de website en Facebookpagina van 

Sportvisserij Oost Nederland heb je er al het nodige over kun-

nen lezen; de te realiseren visvlonders aan het Steenwijkerdiep. 

Al sinds het najaar van 2013 worden er gesprekken gevoerd en 

procedures doorlopen om de wedstrijdvisserij langs dit prach-

tige stukje water weer mogelijk te maken. Het duurt lang, ieders 

geduld wordt op de proef gesteld maar er gloort licht aan de 

horizon. 

In 2013 heeft de Provincie Overijssel het Steenwijkerdiep 

gebaggerd en opnieuw beschoeid. Door de aanleg van een 

plas-dras oever werd het erg lastig om nog wedstrijden te kun-

nen vissen. Zonde, want het traject ligt in een mooie omgeving, 

is rustig, kent over het algemeen goede vangsten en je kunt 

bovendien je auto bij de visstek parkeren. In overleg met visver-

enigingen, omwonenden, de provincie, het waterschap en de 

gemeente zijn we druk bezig om de schade te herstellen.

Een belangrijke laatste vergunning lijkt nu binnen handbereik. 

Eind juni heeft het college van B&W van de gemeente Steen-

wijkerland namelijk officieel besloten om mee te werken aan 

vergunningverlening. We zijn hier natuurlijk erg blij mee! Einde-

lijk lijkt het harde werk te worden beloond. Het ontwerpbesluit 

wordt tussen 11 augustus en 22 september ter inzage gelegd. 

Als er binnen deze termijn geen zienswijzen/ bezwaren worden 

ingediend, dan hopen we snel te beginnen met de aanleg van 

de vlonders.“

Na het versturen van het bovenstaande bericht bleek (nadat de 
inzagetermijn nog iets was uitgesteld) eind oktober helaas dat 
er meerdere bezwaren waren binnengekomen. In overleg met 
de gemeente Steenwijkerland is besloten om met behulp van 
aanvullende onderzoeken de zienswijzen te beantwoorden. Als 
verstrekker van de omgevingsvergunning is het aan de ge-
meente om in te gaan om de zienswijzen en deze proberen te 
pareren. Dit zal in het voorjaar van 2016 gebeuren. 

Wanneer worden de visvlonders aan het Steenwijkerdiep gerealiseerd
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In het hoofdstuk Controle gaan we in op de controle- en 

handhavingsactiviteiten die onze Buitengewoon Opspo-

ringsambtenaren (BOA’s) en federatieve controleurs het 

afgelopen jaar hebben uitgevoerd en de samenwerking met 

andere partijen in controleprojecten. Daarnaast presenteren 

we u de cijfers die we genereren uit het Boa Registratie 

Systeem (BRS) en het Registratiesysteem voor Controleurs  

Sportvisserij (RCS). 

Controle resultaten 2015

Deze resultaten zijn gegenereerd uit het Boa Registratie Sys-
teem (BRS) en Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij 
(RCS)

Consta-
tering

Waar-
schuwing

Proces
Verbaal

Inbeslag

Controleurs 3187 389

BOA’s 3413 416 148 4

Totaal 6600 805

Nieuwe controle/promotie auto

Voor de controle en promotie hebben we een Jeep Wrangler 
aangeschaft. De auto gaat met name gebruikt worden voor de 
controle en voor promotiedoeleinden.

Visstroperij

In 2015 hebben we met beperkte middelen ingezet op de 
visstroperij op het Ketelmeer. Al snel kwamen een aantal zaken 
aan het licht. Zo hebben we in samenwerking met de Omge-
vingsdienst Flevoland een aantal fuiken uit het water gehaald 
met daarin een flinke hoeveelheid paling en wolhandkrabben. 
In een ander geval werd een verdachte op heterdaad betrapt 
met een fuik en paling. We denken dat dit slechts een topje 
van de ijsberg is. 

Communicatie

Het digitale tijdperk kan zo zijn voordelen 
hebben. Zo is er binnen Rayon 4 een fede-
ratieve controleurs Whatsapp-groep in het 
leven geroepen. Hierop kunnen de controleurs bijzondere 
waarnemingen melden. De meldingen komen zo snel op de 
juiste plek; een waar succes. Inmiddels hebben alle Rayons een 
controleurs appgroep.

Landelijke controledagen

In het weekend van 20 en 21 juni namen boa’s en controleurs 
binnen Oost Nederland deel aan de extra Landelijke contro-
ledagen. In totaal zijn 254 sportvissers gecontroleerd op de 
naleving van de wettelijke visserijregels – en in het bijzonder 
op het bezit van de juiste schriftelijk toestemming (VISpas) van 
de visrechthebbende ter plaatse. 
Veel sportvissers reageerden positief op de Landelijke Con-
troledagen, vooral dat er werd gecontroleerd, maar ook de 
persoonlijke voorlichting over de VISpas, de nieuwe MeeVIS-
toestemming en de digitale toestemming (VISplanner) werd 
zeer gewaardeerd.

Waarschuwingen en bekeuringen
Ondanks de positieve insteek van de controleactie ontvingen 
toch 27 personen een waarschuwing. Aan 6 personen werd een 
proces verbaal aangezegd.

Waarschuwingen werden er uitgedeeld voor:
Het zich begeven op verboden grond
Verkeerde nachtvistoestemming
Gekleurde (party)tenten bij een 24 uur viswedstrijd
Niet kunnen tonen Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswa-
teren
Met boot vissen waar dat niet is toegestaan

Processen-verbaal op:
Geen schriftelijke toestemming (4x)
Levend aas ( 1x)
Geen Nachtvistoestemming (1x)

Samenwerking in controleprojecten

De samenwerking met andere handhavende partijen krijgt 
steeds meer handen en voeten, een mooi voorbeeld daarvan is 
het Toezichtsplan op de Overijsselse Vecht waarin 7 verschil-
lende partijen samenwerken. Deze 7 partijen houden samen 
toezicht om de leefbaarheid en veiligheid te kunnen waarbor-
gen in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht. Ook het 
waterplan op de IJssel is een mooi voorbeeld van samenwer-
king tussen Sportvisserij Oost-Nederland, politie en Staatsbos-
beheer. Het komende jaar zal de Stichting IJssellandschap ook 
haar bijdrage gaan leveren aan dit waterplan.

Controle

Jeep Wrangler
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Promotie en educatie

In het hoofdstuk Promotie en educatie belichten we onze 

activiteiten die gericht zijn op promotie van de hengelsport 

specifiek in ons werkgebied en ook daarbuiten. Verder 

hechten wij veel belang aan educatie. Zowel d.m.v. het 

verzorgen van vislessen op basisscholen als via activiteiten 

gericht op specifieke takken van hengelsport speelt Sport-

visserij Oost Nederland een voorlichtende en promotionele 

rol.

Carp Zwolle

Op zaterdag 7 en zondag 8 februari vond de 21e editie plaats 
van Carp Zwolle, Europa’s grootste beurs op het gebied van 
karpervissen. Verspreid over de dagen hebben zo’n 16.000 
liefhebbers van de sport die karpervissen heet zich gemeld 
vanuit heel Europa, waaronder opvallend veel van onze oos-
terburen. Maar liefst 5 hallen waren gevuld met stands waarin 
de nieuwste snufjes op het gebied van karpervissen gepresen-
teerd werden. 

Nieuwe controleboot
Sportvisserij Oost Nederland was ook vertegenwoordigd en 
had een mooie blikvanger meegenomen: de nieuwe contro-
leboot, de Bullit 470. Geregeld werd er op de zijkant geklopt 
en werd hij overal betast om te testen op zijn stevigheid. 
Daarnaast heeft onze beursbemanning Henri, Roy, Mark, Theo 
en Hans een flink aantal nachtvistoestemmingen en 3e hengel 
toestemmingen uitgeschreven, maar ook is er veel informatie 
gedeeld en zijn er allerlei vragen omtrent controle en visserij-
mogelijkheden in Oost Nederland beantwoord.

RTL Trips & Travel

Voor het TV programma Trips & Travel van RTL 4 kregen we de 
mogelijkheid om opnames over sportvissen te maken cam-
ping de Koeksebelt in Ommen. Sportvissen en het vissen met 
een visgids werden belicht als activiteiten in het toeristische 
Vechtdal. Speciaal voor deze opnames hebben Marco Kraal en 
visgids Eeuwe Weening hun medewerking verleend. 

Faszination Angeln 

In het weekend van 21 en 22 februari jl. vond de beurs Faszi-
nation Angeln plaats in het Duitse Lingen. Evenals voorgaande 
jaren was het druk, meer dan druk! Al bij de opening van de 
beurs op zaterdagochtend stond langs het hele beursgebouw 
een dikke rij bezoekers. Met 13.000 bezoekers in 2 dagen is 
opnieuw een record gebroken.
Tijdens deze beurs vind je voor elke visserij wel wat. Hengels, 
schepnetten, kunstaas, witvismaterialen, zeevismaterialen, 
karperspullen, maar ook tenten, boten, kleding en visreizen 
werden volop aan de man/vrouw gebracht. Opvallend was het 
aantal mensen dat met een hengel over de beurs struinde. Er 
werd goed verkocht, dat was duidelijk.

VISpassen
Sportvisserij Oost Nederland was ook weer van de partij met 
een enthousiast vrijwilligersteam, bestaande uit Theo, Klaus, 
Thom en Ben. Er werd veel informatie gegeven over waar je 
mag vissen en hoe het zit met de vergunningen in Nederland. 
Natuurlijk konden bezoekers meteen een VISpas, Nachtvistoe-
stemming en/of Derde Hengeltoestemming kopen.

Visgids Eeuwe Weening
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Visgidsen
Nieuw was de presentatie van onze visgidsen. Visgids Tim en zijn 
vriendin Nicole hadden een deel van de stand tot hun beschik-
king om visgidsen in Oost Nederland te promoten. Een goede 
zet bleek achteraf, want er was bijzonder veel animo voor het 
vissen met een visgids in Oost Nederland. 

Jeugddag Nationale Hengeldag

Op zaterdag 30 mei was het Nationale Hengeldag en traditie-
getrouw organiseerden we op die dag onze jaarlijkse jeugddag. 
Locatie was dit jaar het kanaal Almelo-de Haandrik bij Aadorp. 
Dit jaar hadden we als extra thema Streetfishing, een vorm van 
sportvissen die met name onder de iets oudere jeugd razend-
snel populair  is geworden. 
Streetfishing houdt kort gezegd in dat je eigenlijk overal kunt 
vissen, dus ook in water bij jou in de buurt. Omdat je met weinig 
en relatief licht materiaal op pad gaat en snel van stek naar stek 
kunt verplaatsen kan streetfishing erg succesvol zijn. Meestal 
wordt er op roofvis zoals baars gevist, maar natuurlijk kun je ook 
op deze manier met bijvoorbeeld een penhengeltje op karper 
vissen.

Themaveld
Met zo’n 60 kinderen en 30 begeleiders was het parcours bij de 
sluis in Aadorp mooi gevuld. De kinderen werden in groepen 
verdeeld en konden ‘s ochtends langs de verschillende visthe-
ma’s, waar ze niet alleen veel informatie kregen, maar waaraan 
ze ook actief konden deelnemen. Het ochtendprogramma viel af 
en toe nogal in het water. Stevige regen- en hagelbuien trokken 
over Aadorp, maar zelfs dat kon sommige echte fanatiekelin-
gen er niet van weerhouden om aandachtig te blijven luisteren. 
Thema’s zoals feedervissen, karpervissen, roofvissen, vissen met 
de vaste stok, voer maken, visherkenning, vliegvissen en natuur-
lijk streetfishing kwamen aan bod. 

Extra publiekstrekker was deze keer onze nieuwe controleboot, 
waarop de kinderen een stukje mochten meevaren. Af en toe 
kwam het water van boven en van onder, maar zelfs in de regen 
en hagel vonden kinderen het super om even mee te varen, 
vooral met de gashendel flink naar voren.
Dat controle ook een spannend onderdeel kan zijn, bleek wel 
bij de stand die ingericht was met verboden voorwerpen die zijn 
aangetroffen tijdens controle. Tijdens de jeugddag wist de boa 

PROMOTIE EN EDUCATIE

Jeugddag Nationale Hengeldag
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de kinderen spannende verhalen te vertellen over de inbeslag-
names van diverse wapens, zoals kapmessen en geweren, maar 
ook verboden vistuigen.

Streetfishing wedstrijd
Na de lunch was er nog een streetfishing wedstrijd. Hier konden 
de kinderen het geleerde in de praktijk brengen. Met hulp 
van de vele begeleiders werden de hengels in elkaar gezet en 
opgetuigd. Het vissen kon beginnen. Gelukkig waren de weers-
omstandigheden tijdens de wedstrijd prima! Alle kinderen visten 
met een werphengel van de plaatselijke hengelsportwinkelier 
Vos Hengelsport, die ze na afloop mee mochten nemen naar 
huis, net zoals het kunstaas wat ze zelf mochten uitzoeken. 
Veel werd er uiteindelijk niet gevangen, maar er konden toch 
twee bekers voor het streetfishing uitgereikt worden. De derde 
beker moest verloot worden, aangezien er meerdere deelne-
mers waren met dezelfde vangst. Evenals voorgaande jaren 
konden we ook deze keer de jeugddag weer mogelijk maken 
met hulp van hengelsportcentrum De Beste Stek uit Ommen. Na 
afloop kregen alle kinderen een onthaakmat mee naar huis.

Pike & Flyfish Dronten

Op 18 en 19 april was het zover, de Pike and Flyfish Dronten 
werd gehouden bij Standpaviljoen de Oase in Dronten! Een 
tweedaags, internationaal, gevarieerd en actief evenement op 
het gebied van roofvissen en vliegvissen.

Vrijwilligers van Vliegvisclub the Kingfisher uit Kampen werden 
ondersteund door Sportvisserij Oost Nederland tijdens dit eve-
nement en verzorgden de standbemanning.
Alle standhouders op het evenement verzorgden workshops of 
demo´s.
Er konden streamers worden gebouwd, er konden kano´s getest 
worden, er vonden demonstraties op het water plaats en nog 
veel meer! Uniek aan dit evenement was dat er een tijdelijke 
forellenvijver gebouwd werd, waar ongeveer 300 forellen in uit-
gezet werden. De eerste forel werd gevangen door Marco Kraal, 
die ook van de partij was.

Bezoekers konden voor slechts E 2,50 de workshop binden, 
werpen en vissen volgen en zij kregen een gerookte forel mee 
naar huis. Ook was er een tweedehands verkoophoek, waar 
bezoekers hun overtollige hengelsportartikelen konden laten 
verkopen.

Straatspeeldag Marknesse

Al enkele jaren zijn onze vrijwilligers present op de straatspeel-
dag in Marknesse. Zo ook het afgelopen jaar, waarbij we onze 
federatiestand ingericht hadden met spelletjes gericht op hen-
gelsport. Kinderen konden leuke prijsjes kunnen winnen door 
mee te doen met de spelletjes. 
Het werd een bijzonder mooie dag met veel belangstelling 
van de jeugd. Deze keer hadden we de activiteiten uitgebreid 

met een aquarium met waterdiertjes, waarover een van onze 
vismeesters uitleg gaf. De waterdiertjes werkten erg goed mee, 
want de waterjufferlarven vonden ter plaatse dat het tijd was 
om als waterjuffer verder door het leven te gaan en de kinderen 
en ouders mochten diverse keren dit bijzondere gebeuren van 
dichtbij aanschouwen. 

Visgids op de Vecht 

In aansluiting op de opnames voor het RTL4 programma Trips 
& Travel hebben we het afgelopen jaar in samenwerking met 
Vechtdalcampings de Koeksebelt en Boerhoes de pilot “Vissen 
met de visgids” geïntroduceerd. Een leuke, actieve en prakti-
sche cursus om beter te leren vissen op de Vecht.

Op beide campings werden in de bouwvakvakantie 4 dagdelen 
“vissen met visgids Eeuwe” op verschillende tijden opgenomen 
in de activiteitenprogramma’s. 
Niet alleen de campingeigenaren waren enthousiast, maar 
wisten met hun enthousiasme iedere keer een groep vissers van 
allerlei pluimage bij elkaar te krijgen. Jong en oud, ervaren en 
onervaren vissers waren goed vertegenwoordigd. De vangsten 
waren wisselend, met name in de avond werd erg goed gevan-
gen bij camping de Koeksebelt, tot groot enthousiasme van de 
deelnemers.

Na afloop van de pilot waren vele campinggasten nog net zo 
enthousiast als bij aanvang. “Ik ga de hengel van mijn pa weer 
van zolder halen” of “Dit gaan we zeker vaker doen”, zijn slechts 
grepen uit de vele positieve berichten. Ook voor visgids Eeuwe 
Weening is de pilot een succes geworden. “Dat gasten zo posi-
tief reageren en willen gaan vissen maakt het dat mijn missie in 
deze pilot is geslaagd!”.

Onder de deelnemers hebben we een enquête gehouden. 
De meeste gasten vonden het erg leuk, hebben er wat van 
opgestoken en zouden zeker met de visgids op herhaling willen. 
Eindresultaat: een dikke 8,3 voor visgids Eeuwe!

Visherkenning komt aan bod bij verschillende activiteiten
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Ambacht, natuur en vissen tijdens Salland Natuurfair

Op zondag 13 september stonden ambacht, natuur en vissen 
in de belangstelling tijdens de Salland Natuurfair in Heeten. De 
Salland Natuur Fair is eind jaren negentig ontstaan door een 
samenwerking van diverse natuurorganisaties in Salland die één 
ding gemeen hebben: hart voor natuur en landschap. Natuurbe-
schermers, jagers, agrariërs, maar ook andere ‘buitenliefhebbers’ 
ontmoeten elkaar tijdens deze jaarlijkse fair.

Sportvisserij Oost Nederland was er ook bij. Vrijwilligers Theo en 
Anton hadden aquaria met verschillende vissoorten meegeno-
men en kinderen konden een prijsje winnen door mee te doen 
met een op hengelsport gericht behendigheidsspel.
Leuk was de aansluiting met het Waterschap Groot Salland, dat 
ook een informatiestand bemande en waar onder meer wat te 
leren viel over waterdiertjes.

Barbeel Demodag

Begin januari werd Sportvisserij Oost Nederland benaderd door 
barbeelvisser Cees van Dongen om een barbeel demodag te 
organiseren. Het jaar ervoor lag het vissen op barbeel nog erg 
gevoelig in ons federatiegebied i.v.m. de kwetsbaarheid van 
deze prachtige sportvis. Om de vis te beschermen zijn destijds 
door ons de wedstrijdbepalingen aangepast. Om te laten zien 
dat iedereen op een verantwoorde manier op barbeel kan vis-
sen, vonden wij het initiatief van Cees om de barbeel demodag 
te organiseren een uitstekend idee. 

Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde Sportvis-
serij Oost Nederland i.s.m. Cees van Dongen, DSK Pellets, hsv 
de Snoekbaars uit Heerde en Camping IJsselzicht uit Veessen op 
zaterdag 26 september de Barbeel Demodag aan de oever van 
de IJssel bij Campings IJsselzicht en IJsselhoeve in Veessen.
Vooraf was met hulp van visgids Tim Hulshof de bodem van de 
kribvakken in kaart gebracht en er werd tijdens de voorbereidin-
gen barbeel gevangen. De vooruitzichten waren goed om de 
bezoekers live getuigen te kunnen laten zijn van een paar mooie 
barbeelvangsten.

Leerzame dag met veel bezoekers
Al snel na de opening van het evenement om 10.00 uur waren 
alle 50 goodiebags vergeven aan de vele bezoekers die op dit 
unieke evenement afkwamen. Het terrein voor IJsselzicht was 
ingericht met onze federatiestand en kraampjes van diverse 
hengelsportleveranciers. Van pellets tot complete hengelsets 
voor het vissen op barbeel, diverse basisbenodigdheden waren 
ter plaatse verkrijgbaar. Ook voor de catering werd uitstekend 
gezorgd.
Het demonstratieparcours was ruim opgezet, de demovis-
sers waren toegankelijk voor iedereen en vele vragen werden 
meteen aan de waterkant beantwoord. Vragen over materialen, 
maar ook over vistechnieken, werkelijk alles kwam aan bod. Voor 
zowel onervaren als ervaren barbeelvissers was het een leerzame 
dag. En toen er dan ook nog 7 barbelen gevangen werden, was 
de dag helemaal compleet.

Barbeel demodag
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Visles op de basisschool

Bij onze federatiestand konden bezoekers meedoen aan een 
prijsvraag, waarbij zij moesten raden hoeveel gewicht aan pel-
lets er in een vaas zat. Uit de goede antwoorden werden twee 
winnaars gekozen. De een mocht een dag barbeelvissen met 
een van de demovissers en de ander won een vistrip voor 2 
personen bij visgids Tim van Stichting Sportvisserij Promotie & 
Beleving.

Vislessen op de basisschool

Het afgelopen jaar zijn maar liefst 92 vislessen verzorgd op 
basisscholen in Oost Nederland. Een poule van 12 actieve en 
enthousiaste vismeesters heeft hiermee 1870 kinderen weten 
te bereiken en velen daarvan op een positieve manier kennis 
laten maken met de hengelsport. Inmiddels zijn er verschillende 
scholen die de vislessen geïntegreerd hebben in hun lespakket 
en al enkele jaren opnieuw een visles aanvragen. Niet alleen 
voor de kinderen is een visles een hele belevenis, maar ook onze 
vismeesters halen hier veel voldoening uit. Wat is er nou mooier 
om een blij gezicht te zien, wanneer een kind zijn of haar eerste 
vis vangt. Ook krijgen we erg positieve reacties van docen-
ten. Opvallend zijn de zeer positieve reacties uit het speciaal 
onderwijs, waarbij kinderen tijdens het vissen opeens veel meer 
concentratievermogen blijken te hebben dan bij de reguliere 
lessen op school. 

Jeugd roofvisdag in Zwolle

Op zaterdag 26 september vond in Zwolle de jeugd roofvisdag 
plaats voor 15 kinderen die verdeeld over 11 visboten het water 
op gingen. Het weer was super, bijna iedereen ving snoek en de 
sfeer was uitmuntend te noemen. Deze dag werd georganiseerd 
door Visgids Zwolle, Ingmar Boersma, in samenwerking met 
de regio Oost van de Snoekstudiegroep Nederland-België en 
Sportvisserij Oost Nederland.
De dag begon mistig en koud, maar gelukkig maakten de mist 
en kou al snel plaats voor een strak blauwe lucht, een stralende 
zon en heerlijke temperaturen. Bij de meeste boten startte het 
met de vangsten wat moeizaam maar uiteindelijk ving vrijwel 
iedereen snoek of baars. 
Debutant Mattijs Courtz ving deze dag de grootste snoek van 
maar liefst 76 cm. Mattijs had nog nooit eerder een snoek 
gevangen en afgelopen zaterdag ving hij er maar liefst 4, een 
prachtig resultaat.

Website en social media

Via onze digitale kanalen communiceren we regelmatig met 
welke activiteiten we bezig zijn. Met name onderwerpen als 
controle, vis en viswateren worden veel gelezen.
We maken steeds meer gebruik van Facebook, wat het afgelo-
pen jaar bijna een verdubbeling van paginalikes heeft opge-
leverd (van 395 naar 772). Met name live berichtgeving uit het 
veld wordt via Facebook wereldkundig gemaakt, wat veelal snel 
reacties oplevert. De nieuwe website is het afgelopen jaar iets 
minder vaak bezocht dan het jaar ervoor. In 2014 bezochten 
ruim 30.500 unieke bezoekers onze website, tegen een kleine 
28.500 in 2015. 

Jeugdroofvisdag

Geprepareerde voerballen
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Wedstrijden

In het hoofdstuk Wedstrijden vindt u een overzicht van de 

wedstrijden die het afgelopen jaar georganiseerd werden 

door Sportvisserij Oost Nederland, eventueel in samen-

werking met andere federaties en Sportvisserij Nederland. 

Voor wat betreft de uitslagen van de selectiewedstrijden 

beperken we ons tot degenen die doorgaan naar het NK. 

Dit kunnen zowel wedstrijdvissers zijn die deel uitmaken 

van de Nationale Selecties als die zich geplaatst hebben via 

de selectiewedstrijden.

Noordoostelijk Kampioenschap

Op zaterdag 11 april vond onder prima weersomstandigheden, 
op een enkel buitje na, het jaarlijkse Noordoostelijk Kampioen-
schap plaats. Ruim 140 deelnemers bezetten de oever van het 
Beukerskanaal bij Giethoorn, waar zij streden om het felbe-
geerde kampioensbord.
Nico Bakkernes van De Karper uit Brummen (Oost NL) mag 
zich dit jaar Noordoostelijk Kampioen noemen. Met 7496 gram 

vis wist hij het kampioensbord in de wacht te slepen.
Tweede werd Bert Smit van De Rietvoorn uit Ommen (Oost 
NL). Bert wist 5890 gram vis te vangen.
Op de derde plaats eindigde Wim Fuhler van het Baarsje uit 
Klazienaveen (Groningen/Drenthe) met 4211 gram vis.
Met maar net iets minder vis (4166 gram) wist Michiel Gaasen-
dam van HSV Harkstede-Scharmer (Groningen/Drenthe) de 
vierde plaats te behalen.
Vijfde werd Jacco Kregel van De Hengelsport Zwolle (Oost NL) 
met 4039 gram.

Selectiewedstrijd korpsen en individueel

Al enkele jaren wordt de selectiewedstrijd voor korpsen en 
individuelen tegelijkertijd en op hetzelfde parcours gevist. Het 
afgelopen jaar vond deze wedstrijd op 16 mei plaats in het 
Beukerskanaal bij Giethoorn. In totaal deden 120 vissers mee, 
verdeeld over 15 korpsen. Gezamenlijk wisten zij 162.666 gram 
vis bij elkaar te hengelen.

Uitslag korpsen:

Nico Bakkernes H.S.V. De Karper 3379 de karper 2

Frans Berkel van H.S.V. De Karper 5941 de karper 2

Gerard Meerveld H.S.V. De Karper 3453 de karper 2

Henny Bruggen van de H.S.V. De Karper 1843 de karper 2

Jeffrey Bakkernes H.S.V. De Karper 5914 de karper 2

   20530  

geplaatst op uitslag NK 2014 geplaatst op uitslag

Winnend korps HSV De Karper II
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Wim Smit H.S.V. De Rietvoorn 2542 de rietvoorn Ommen

Wilco Smit H.S.V. De Rietvoorn 1420 de rietvoorn Ommen

Gerrit Schuurman H.S.V. De Rietvoorn 470 de rietvoorn Ommen

John Potgieter H.S.V. De Rietvoorn 2296 de rietvoorn Ommen

Jan Kerkdijk H.S.V. De Rietvoorn 2124 de rietvoorn Ommen

   8852  

Erick Wind H.S.V.Ons Genoegen 2423 ons genoegen vroomshoop 1

Dick Wind H.S.V.Ons Genoegen 1219 ons genoegen vroomshoop 1

Erik Paarhuis H.S.V.Ons Genoegen 2552 ons genoegen vroomshoop 1

Geert Sparkel H.S.V.Ons Genoegen 519 ons genoegen vroomshoop 1

Harry Smit H.S.V.Ons Genoegen 1312 ons genoegen vroomshoop 1

   8025  

Remo Ambergen H.S.V. Vislust 917 Vislust almelo

Jan Dannenberg H.S.V. Vislust 2149 Vislust almelo

Bjorn Kienhuis H.S.V. Vislust 2962 Vislust almelo

Ben Woudstra H.S.V. Vislust 1144 Vislust almelo

Gerrit Kamp H.S.V. Vislust 1303 Vislust almelo

   8475  

Eef Gronde van de H.S.V. De Hengelsport 1150 de hengelsport 1

Bert Kluinhaar H.S.V. De Hengelsport 3092 de hengelsport 1

Fred Haan de H.S.V. De Hengelsport 2750 de hengelsport 1

Richart Wijzenbroek H.S.V. De Hengelsport 696 de hengelsport 1

Edwin Groot de H.S.V. De Hengelsport 677 de hengelsport 1

   8365  

Nico Bakkernes Noordoostelijk Kampioen
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Uitslag individuelen: 

Frans Berkel van H.S.V. De Karper 1 5941

Jeffrey Bakkernes H.S.V. De Karper 2 5914

Gerard Meerveld H.S.V. De Karper 3 3453

Nico Bakkernes H.S.V. De Karper 4 3379

Bert Kluinhaar H.S.V. De Hengelsport 5 3092

Wim Eertink H.S.V.'t Simmetje 6 3950

Jacco Kregel H.S.V. De Hengelsport 7 3461

Stef Geertman H.S.V.De Dobber 8 3004

Selwyn Rietman H.S.V.Het Zwartewater 9 2818

Huub Oude Maatman H.S.V.VIOS 10 2305

Bjorn Kienhuis H.S.V. Vislust 11 2962

Andre Kluin 't Vettebaarsje 12 2891

Arend Beens H.S.V.Het Zwartewater 13 2640

Wim Smit H.S.V. De Rietvoorn 14 2542

Mark Heldoorn 't Poldervoorntje 15 1913

Fred Haan de H.S.V. De Hengelsport 16 2750

Erik Paarhuis H.S.V.Ons Genoegen 17 2552

John Potgieter H.S.V. De Rietvoorn 18 2296

Henny Bruggen van de H.S.V. De Karper 19 1843

Jaap Verheij Zwartewaterland 20 1785

Gerard Slager H.S.V. Staphorst 22 2406

Jan Dannenberg H.S.V. Vislust 23 2149

LH Bargeman H.S.V. Bathmen 25 1348

Theo Pelgrim H.S.V. De Karper 58 1224

Selectiewedstrijden junioren A, B en C

Op 6 juni was het de beurt aan de junioren. Zij visten de wedstrijd in 3 leeftijdscategorieën in de Urkervaart. In de categorie A 
deden 15 junioren mee, zij visten 6.338 gram vis bij elkaar. In de categorie B deden 23 junioren mee en zij vingen samen 8.950 
gram vis. De jongste 12 deelnemers visten in de categorie C en wisten 4.237 gram vis bij elkaar te vangen. De totale vangst met 
50 deelnemers was 19.525 gram.

Uitslag junioren A:

Jarno Veldhuizen H.S.V.Tot Ons Genoegen 1 2296

Rick Asselt van O.K.O. 2 939

Daan Berkel van H.S.V. De Karper 3 801

Jeffrey Bakkernes H.S.V. De Karper 4 775

Roy Brinks H.S.V. Ons Vermaak 5 508

Gerrald Budding 't Vangertje 6 477

Jordi Brinke ten Bergentheim 7 242

Jesse Averdijk H.S.V. Raalte 8 45

Lars Enzerink H.S.V.VIOS 9 0

Geplaatst op basis van nationale selectie geplaatst op uitslag
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Uitslag junioren B:

Henrico van Lente O.K.O. 1 1748

Merlin Daley H.S.V.Tot Ons Genoegen 2 677

Lars Wetzel O.K.O. 3 1586

Berjan Bruggink H.S.V.De Dobber 4 631

Koen Fukkink H.S.V. Ons Belang Zutphen 5 1214

Lucien Hulleman H.S.V. Ons Belang Zutphen 6 522

Wout Hermelink 't Vangertje 7 439

Uitslag junioren C:

Peter Visscher H.S.V. Ons Vermaak 1 2679

Dylan Dams H.S.V. Raalte 2 507

Daan van Ommeren H.S.V. Bathmen 3 310

Selectiewedstrijden junioren A, B en C

Op 6 juni was het de beurt aan de junioren. Zij visten de wedstrijd in 3 leeftijdscategorieën in de Urkervaart. In de categorie A 
deden 15 junioren mee, zij visten 6.338 gram vis bij elkaar. In de categorie B deden 23 junioren mee en zij vingen samen 8.950 
gram vis. De jongste 12 deelnemers visten in de categorie C en wisten 4.237 gram vis bij elkaar te vangen. De totale vangst met 
50 deelnemers was 19.525 gram.

Uitslag selectie feedervissen

Hessel Post De Blijde Baars 1 30238

Marco Pouwels H.S.V. De Hengelsport 2 24506

Jacco Kregel H.S.V. De Hengelsport 3 12034

Eef Gronde van de H.S.V. De Hengelsport 4 10097

Richart Wijzenbroek H.S.V. De Hengelsport 5 3411

Huub Oude Maatman H.S.V.VIOS 6 24901

Wout-Jan Kuik Zwartewaterland 7 23978

Bas Hoedemaker H.S.V. De Hengelsport 8 6709

Jan Posthumus H.S.V. OHV 9 3430

Johannes Hakvoort `t Poldervoorntje 10 3145

Nick Wissink H.S.V. OHV 11 17180

Jochem Rooyen H.S.V.Tot Ons Genoegen 12 7328

Egbert Oost H.S.V. T.O.P. Coevorden 13 4748

Jan Veenman Steenwijk 49 125
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Prijzenwedstrijd

Traditiegetrouw vindt in september onze jaarlijkse prijzenwedstrijd plaats. Deze wedstrijd is gratis toegankelijk voor VISpashouders 
van bij onze federatie aangesloten hengelsportverenigingen.
Het afgelopen jaar deden 77 deelnemers mee en zij wisten gezamenlijk 47.590 gram vis uit het kanaal Almelo – de Haandrik te 
hengelen. Vakwinnaars waren:

Robert Beernik H.S.V. OHV 2790 D

Alex Peters H.S.V. Vislust 2250 A

Jozef Carelsz H.S.V. De Hengelsport 1970 C

B v.d. Vegte Hsv de Brasem 1300 E

Willem Lafaille H.S.V. De Hengelsport 1140 B

Federatie clinic zoetwatervissen

In de zomer van 2014 heeft Nederland voor het eerst mee-
gedaan aan een wereldkampioenschap zoetwatervissen voor 
junioren onder 14 jaar. Dit Nederlands team is in Assen vijfde 
van de wereld geworden, wat een hele goede prestatie is voor 
de eerste keer! Omdat de bondscoaches graag meer talent 
onder 14 jaar wil leren kennen, organiseerde Sportvisserij Oost-
Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland op 18 
april jl. een U14-clinic zoetwatervissen. Aan deze clinic deden 7 
jonge wedstrijdvissers mee.

Wedstrijdvissers Stefan Altena en Wim Fuhler beoordeelden de 
deelnemers op hun talent voor wedstrijdvissen en bepaalden 
wie door mocht naar de Nationale U14 dag.  Wat zij graag 
wilden zien, is de manier van vissen van de deelnemers. Denk 
daarbij aan vistechnieken, voeren (met de hand en cuppen), 
tactiek en fitheid. Naar de U14 dag gingen door: Ruben ter 
Wijlen, Tygo Pijnacker, Dylan Dams en Kevin Bruggink.

Maar liefst 33 vissertjes deden mee aan de landelijke U14 dag 
in de Arkervaart, waar zij opnieuw beoordeeld werden door top 
wedstrijdvissers en de bondscoach Jan van Schendel. Uiteinde-
lijk werd uit deze groep het 12-koppig Nationale U14 Jeugd-
team samengesteld. Met dit team is op 23 mei de internationa-
le clinic gevist in een Belgische visvijver. Een dag waarbij ieder 
lid van het team werd gekoppeld aan een ervaren wedstrijdvis-
ser en zo de gelegenheid kreeg om één op één zo maximaal 
mogelijk en zo veel mogelijk te leren van deze mensen. Helaas 
is het geen van de deelnemers vanuit Oost Nederland gelukt 
om zich binnen het Nationale U14 Jeugdteam te vissen.

Leden wedstrijdcommissie

Rinus Klein (voorzitter)  Jannes Kars (secretaris)
Martin Verbeek  Harry Voerman
Marc Zwaan  Meine Luchtmeijer
Jan Vink  Eric Wind

7 talenten deden mee aan de jeugdclinic
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H.S.V. “Vislust” 
Almelo

H.S.V. De Karper 
Borne

H.S.V. “Het Dinkelland” 
Denekamp

H.S.V. “’t Vangertje”  
Denekamp

H.S.V. “’t Simmetje” 
Diepenheim

H.S.V. VIOS 
Enschede

H.S.V. t Zumpke”  
Enter

Goorse Hengelsportvereniging 

H.S.V. “Haaksbergen” 

Ons Genoegen 
Hengelo

H.S.V. “De Rietvoorn”  
Holten

H.S.V. De Gouden Karper 
Laren

H.S.V. “V.V.L.O.”  
Losser

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Nijverdal

O.H.V. Oldenzaal 

H.S.V. “Ons Vermaak” 
Rijssen

H.S.V. “Ons Genoegen”  
Wierden

H.S.V. de Sportvisser 
Apeldoorn

Tot Ons Genoegen 
Apeldoorn

H.S.V. “Bathmen” 

H.S.V. “De Karper” Brummen 

Deventer H.S.V.  

H.S.V. De Stokvissen 
Deventer

D.H.V. Diepenveen 

H.S.V. Eerbeek 

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Gorssel

H.S.V. “Helpt Elkander”  
Hattem

H.S.V. De Snoekbaars 
Heerde

H.S.V. Ons Vermaak 
Kampen

HSV VissieVissie Hattem

H.S.V. “De Vriendschap”  
Beekbergen

H.S.V. Oldebroek en Omstreken 
Wezep

H.S.V. “Olst” 

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

H.S.V. Ontspanning  
Vaassen

H.S.V. “Voorst” 

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

H.S.V. “O.K.O.”  
Oosterwolde

H.S.V. “Wijhe”  

H.S.V. “Ons Belang” Zutphen 

H.S.V. “Het Baarsje” Blokzijl

H.S.V. De Voorn 
De Wijk

H.S.V. Dwingeloo

H.S.V. Het Poldervoorntje 
Emmeloord

H.S.V. ’t Stekkie 
Ens

H.S.V. Zwartewaterland 
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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