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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

p 11 mei was het 
12,5 jaar geleden 
dat Sportvisserij 

Oost-Nederland in vier rayons 
werd opgedeeld. Aangezien 
verschillende bestuurders al 
vanaf het begin actief zijn in 
hun rayonbestuur, konden er 
dus een flink aantal jubilaris-
sen worden gehuldigd.

SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND 
HULDIGT JUBILARISSEN

Tijdens de afgelopen Algeme-
ne Ledenvergadering werden 
de aanwezige jubilarissen in 
het zonnetje gezet en gehul-
digd met een zilveren speld. 
Aangezien drie bestuurders 
deze al eerder hadden ontvan-
gen, kregen zij nu de gouden 
speld uitgereikt.
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De	jubilarissen	van	Sportvisserij	Oost-
Nederland	werden	in	het	zonnetje	gezet.

VISSERIJ OP DE GELDERSE RIVIEREN

In	de	19e	eeuw	was	de	visserij	op	de	Gelderse	rivieren	
puur	een	manier	om	brood	op	de	plank	te	brengen.	In	
de	loop	der	tijd	werd	riviervissen	steeds	meer	gezien	
als	vorm	van	recreatie.	Historicus	Aart	Bijl	beschrijft	in	
‘Visserij op de Gelderse rivieren.	Van broodwinning tot 
vrijetijdsbesteding’,	hoe	de	riviervisserij	door	de	jaren	
heen	veranderde	van	een	beroep	tot	een	hobby.

et boek geeft een 
beeld van het effect 
dat de riviervisserij 

had op de provincie Gelder-
land en haar bevolking. In de 
negentiende eeuw beleefde 
de Gelderse riviervisserij als 
bedrijfstak haar grootste 
bloeiperiode. Het water van de 
Waal, de Maas en IJssel leverde 
de riviervissers grote hoeveel-
heden zalm, elft, prik, steur en 
houting op. In de twintigste 
eeuw nam de visstand af door 
vervuiling, overbevissing en het 
normaliseren van de rivierloop. 
Hierdoor kwam de beroepsma-

tige riviervisserij tot een einde.

RecReAtIe
In het laatste hoofdstuk 
beschrijft Bijl hoe men in 
diezelfde periode steeds meer 
behoefte kreeg aan vrijetijds-
besteding. Voor een groei-
end aantal mensen voorzag 
sportvisserij hierin. Naast de in 
werktenue geklede beroepsvis-
sers verschenen steeds meer 
heren in keurig kostuum met 
hoed langs de waterkant. Vooral 
na de Tweede Wereldoorlog 
maakte de sportvisserij een 
stormachtige groei door. Niet al-
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Rayon 1
Frans Mensink 12½ jaar secretaris: zilver
Herman Meijlof 12½ jaar penningmeester: goud 
Ben Meijer 12½ jaar in het bestuur en
 thans voorzitter: zilver
Arie van den Ham 12½ jaar bestuurslid: zilver

Rayon 2
Chris Lammers 12½ jaar in het bestuur en 
 thans voorzitter: iris-cheque

Rayon 3
Peter van Lier 12½ jaar voorzitter: goud
Ep Prent 12½ jaar in het bestuur en
 thans penningmeester: goud

Rayon 4
Rinus Klein 12½ jaar secretaris: zilver
Jan Braakman 12½ jaar penningmeester: zilver
Jaap Haar 12½ jaar bestuurslid: zilver
Bertus Fokke tezamen 12½ jaar bestuurslid + 
 commissielid in de commissie
 Water- en Visstandbeheer,
 thans geen bestuurslid meer: zilver

Van broodwinning tot vrijetijdsbesteding
leen de bevolkingsgroei zorgde 
hiervoor, maar ook de toename 
van de vrije tijd. Bijl beschrijft 
in zijn boeiende boek welke 
obstakels en wrijving er waren 
tussen de beroepsvissers en de 
recreatieve visserij.

Visserij op de Gelderse rivie-
ren. Van broodwinning tot 
vrijetijdsbesteding is uitgege-
ven door Uitgeverij Matrijs. 
Het boek is voor € 19,95 
verkrijgbaar via de boekhandel 
of via www.matrijs.com.

Steeds	vaker	verschenen	er	heren	in	keurig	
kostuum	langs	de	waterkant.


