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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

NACHTVISSEN VANAF 2013 
LANDELIJK GEREGELD
Nachtvissen	in	Oost-Nederland	was	sinds	2007	alleen	
mogelijk	met	een	regionale	NachtVISpas.	Vanaf	
volgend	jaar	geldt	er	een	landelijke	regeling	voor	het	
nachtvissen	en	het	vissen	met	drie	hengels.	Met	het	
nieuwe,	landelijke	document	kan	de	houder	in	veel	
meer	wateren	vissen	dan	alleen	de	regionale.

anaf 2013 hebben 
sportvissers in 
Oost-Nederland die 

’s nachts en/of met drie hen-
gels willen vissen, hiervoor 
een landelijke toestemming 
nodig. Tot dit moment was 
hiervoor in Oost-Nederland 
een NachtVISpas nodig. 
Sportvisserij Nederland, Oost-
Nederland en de overige fede-
raties zijn overeengekomen 
deze toestemming landelijk te 

V VISLESSEN GROOT SUCCES IN 
GENEMUIDEN

regelen. Eén document geeft 
vanaf volgend jaar toestem-
ming om ’s nachts en/of met 
drie hengels te vissen in alle 
wateren in het land die in 
de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren het 
nachtvis- en/of derde hengel-
symbooltje hebben.

HOLOGRAMSTICKER
Sportvissers die ’s nachts 
of met drie hengels willen 

vissen, ontvangen vanaf 
volgend jaar geen aparte pas 
meer. Daarvoor in de plaats 
komt een hologramsticker die 
op de VISpas moet worden 
geplakt. Deze sticker geeft 
aan of de pashouder ’s nachts 
en/of met drie hengels mag 
vissen. De symbolen op 
de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren zijn 
dezelfde als de icoontjes op 
de sticker, zodat er geen mis-
verstanden kunnen ontstaan 
over wat waar is toegestaan. 
De Derde hengeltoestem-
ming is vanaf 2013 ook los te 
koop, dus niet meer alleen 
samen met de Nachtvistoe-
stemming.

ONLINE	BESTELLEN
De Nachtvis- en Derde hen-
geltoestemming worden toe-
gestuurd door Sportvisserij 
Nederland. De documenten 
zijn vanaf volgend jaar ver-
krijgbaar via de website van 
Sportvisserij Oost-Nederland, 
of op de bekende verkoop-
adressen.
Sportvissers die een Nacht-
VISpas bezitten, hebben 
inmiddels bericht ontvan-
gen over de wijziging van 
federatieve naar landelijke 
Nachtvis- of Derde hengel-
toestemming. Kijk voor de 
meest actuele informatie op 
www.sportvisserijoostneder-
land.nl.

STEKKENKAART IJSSEL
Sportvisserij	Oost-Nederland	is	samen	met	Hengelsport	
Federatie	Midden	Nederland	bezig	een	stekkenkaart	
te	maken	van	de	gehele	IJssel.	De	luxe	kaart	die	de	
federatie	in	het	verleden	heeft	laten	fabriceren,	is	in	de	
loop	der	jaren	aanzienlijk	gewijzigd.	Een	aantal	stekken	
is	verdwenen	en	er	zijn	nieuwe	stekken	bij	gekomen.	

et name de Ruimte 
voor de Rivier-pro-
jecten hebben grote 

invloed op de bereikbaarheid 
en bevisbaarheid van visstek-

M ken. Gezien de vele ingrepen 
en wijzigingen die nog ko-
men, heeft Sportvisserij Oost-
Nederland besloten de hui-
dige kaart te actualiseren en 

daarbij ook het Gelderse deel 
van de IJssel mee te nemen. 
Het gedeelte van de IJssel dat 
binnen de Hengelsport Fede-
ratie Midden Nederland valt, 
stroomt vanaf de splitsing 
bij Arnhem tot de Gelderse 
Toren bij Dieren. Het grootste 
gedeelte hiervan is ingebracht 
in de Landelijke Lijst van 
Viswateren en de stekken zijn 
door iedere VISpashouder te 

bevissen. Voor enkele stukken 
is een verenigingsvergunning 
nodig.

HOUDBAARHEID	
STEKKEN	IJSSEL
Het adviesrapport ‘Houdbaar-
heid stekken IJssel’ dat in 
januari werd afgerond door 
Milan Scheurink, stagiair 
van de opleiding Manage-
ment Economie en Recht 
aan de Saxion Hogeschool 
in Enschede, vormt de basis 
voor de vernieuwde kaart. 
De voorjaarseditie van Hét 
Visblad besteedde aandacht 
aan dit rapport. De kaart die 
een actueel beeld geeft van de 
aanwezige vismogelijkheden, 
is opvouwbaar en dus gemak-
kelijk mee te nemen. Iedere 
stek of traject is genummerd 
en in een tekstkader omschre-
ven. In sommige gevallen is 
ook vermeld hoe de stek is te 
bereiken of waar men mag 
parkeren. De prijs van de kaart 
wordt bekendgemaakt, zodra 
deze beschikbaar is en via 
de websites van Sportvisserij 
Oost-Nederland en de Federa-
tie Midden Nederland wordt 
aangeboden.

Nieuwe	en	bekende	stekken	in	de	aangepaste	
stekkenkaart	IJssel.	(foto:	Sonja	Janssen)

Paul	van	der	Ploeg	is	een	graag	geziene	gast	op	
de	basisscholen	in	Genemuiden.	De	zestigjarige	
verenigingsman	volgde	de	opleiding	tot	vismeester.	
Hij	vertelt	over	het	belang	van	het	geven	van	een	visles	
aan	basisschoolleerlingen.

ijn grootse hobby is 
vissen. Daarnaast 
ben ik ook actief 

bij HSV Het Zwartewater en 
altijd op zoek naar manieren 
om onze hobby onder de aan-
dacht te brengen bij de jeugd. 
Lesgeven op basisscholen 
leek me hiervoor een gewel-
dige manier. Na het behalen 
van mijn diploma Vismeester 
bij Sportvisserij Nederland 
ben ik meteen aan de slag 
gegaan met het leggen van 
contacten bij de verschillende 
basisscholen in Genemuiden. 
Op een van deze scholen 
had ik mijn praktijkexamen 
gedaan en aangezien ze daar 
erg enthousiast over waren, 
was de eerste afspraak voor 

M een visles snel gemaakt. 
Dit was een succes, met als 
gevolg dat de leerlingen hun 
positieve ervaringen deelden 
met hun vriendjes. Hierdoor 
kreeg ik van verschillende 
andere scholen al snel meer 
verzoeken voor het geven van 
een visles.

VRIJWILLIGERS
Zodra ik een aanmelding 
krijg, ga ik altijd met een 
informatiemap en een 
docentenhandleiding naar 
de school om met de juf of 
meester de les te bespreken. 
Dit komt goed georganiseerd 
over en een afspraak is dan 
ook zo gemaakt. Het helpt 
bovendien dat er voor de 

school geen kosten aan de les 
zijn verbonden. Als vismees-
ter ben je erg afhankelijk 
van vrijwilligers. Ik ben dan 
ook zeer dankbaar dat HSV 
Het Zwartewater hieraan 
meewerkt en ik kan bouwen 
op een vaste ploeg van vijf 
gediplomeerde jeugdbegelei-
ders. Die helpen mij aan de 
waterkant met het optuigen 
van de hengels en het verder 
begeleiden van de kinderen 
tijdens de praktijkles.

NIEUWE	AANWAS
Inmiddels hebben we al aan 
acht groepen les gegeven. De 
scholieren vinden de lessen 
prachtig en krijgen boven-
dien een tas met allerlei spul-
letjes die ze bij het vissen 
goed kunnen gebruiken. De 

visvereniging speelt goed in 
op de lessen. Zo krijgt elke 
scholier die de visles heeft 
gevolgd, een visvergunning 
en mag dus de rest van het 
jaar gratis vissen in de wate-
ren van Het Zwartewater. Of 
het met de lessen te maken 
heeft weet ik niet, maar de 
afgelopen zomervakantie 
zagen we veel meer jonge 
vissertjes aan de waterkant. 
Het is mooi om te zien dat 
ik van scholen voortdurend 
nieuwe aanmeldingen krijg 
voor een visles. Het vissen 
onder de jeugd in Genemui-
den leeft enorm. Door daar 
als vereniging en vismeester 
goed op in te spelen, ontstaat 
er vanzelf een bloeiende 
jeugdafdeling binnen de 
vereniging.

a vier jaar met een 
stand aanwezig te 
zijn geweest op 

de beurs Jagd und Hund 

in Dortmund, is Sportvis-
serij Oost-Nederland in 2013 
present op een andere Duitse 
beurs: Faszination Angeln, in 

N

SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND 
OP FASZINATION ANGELN 2013

de Emslandhallen te Lingen, 
net over de grens bij Dene-
kamp. Deze tweedaagse beurs 
is razend populair en zeer 

waarschijnlijk een prima plek 
om de hengelsport in Oost-
Nederland ook bij het Duitse 
publiek te promoten.

Vismeester	Paul	van	der	
Ploeg	bij	zijn	lesattributen.

De	leerlingen	van	de	Rehobothschool	
zijn	klaar	voor	het	praktijkgedeelte.


