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Het VecHtdal: een plezierige ontdekking
voor het hele gezin is in het 
vechtdal veel te beleven: ravotten 
in de natuur, driemaal over de kop 
in het attractiepark en struinen 
door de bossen en heidevelden. 
“onze regio telt maar liefst zeven 
prijswinnende kindercampings”, 
zegt natasja Westenbroek van 
vechtdal marketing. “dankzij 
uitgekiende routenetwerken 
biedt de regio veel wandel- 
en fietsmogelijkheden. de 
gemeente ommen is niet 
voor niets uitgeroepen tot 
wandelgemeente van 2013 en 
dalfsen tot het groenste dorp 
van nederland.”

nationale recordpoging 
in Het VecHtdal oVerijssel

Tijdens de officiële start van het hengelsportseizoen 
2014 wordt in Oost-Nederland de Vechtdal Vistafette 
gehouden. Kom op zaterdag 31 mei tussen 10.00 en 
18.00 uur naar het Vechtdal om hart en hengel op 
te halen! Aan de Vistafette is namelijk een nationale 
recordpoging gekoppeld.

e vechtdal vistafette 
is een initiatief van 
vechtdal Marketing en 

sportvisserij oost-nederland. 
“onze regio en met name de 
overijsselse vecht, tussen 
de duitse grens en Zwolle, is 
eigenlijk één prachtige visstek”, 
zegt natasja westenbroek van 
vechtdal Marketing. Zij vindt 

de vecht de mooiste rivier van 
nederland. “een goede visstand, 
een paar honderd mooie stekken 
en zeventien vissoorten, maken 
het een rivier met volop mooie 
sportvismogelijkheden. Boven-
dien zijn er veel goede overnach-
tingsmogelijkheden dichtbij de 
rivier. veel recreatieondernemers 
hebben daarom ook speciale ar-

rangementen voor hengelsport-
liefhebbers beschikbaar.” 

RecORdpOgiNg
om het vechtdal en het vissen 
op de vecht op een positieve 
manier op de kaart te zetten, 
wordt op zaterdag 31 mei tussen 
10.00 en 18.00 uur de vechtdal 
vistafette gehouden. deze vindt 
plaats langs de vecht vanaf 
Zwolle tot aan de duitse grens. 
de centrale locatie is ommen. 
ook de jaarlijkse jeugddag van 
sportvisserij oost-nederland, 
waar ruim honderd kinderen aan 
meedoen, is onderdeel van de 

vistafette. “tijdens dit unieke 
hengelsportevenement willen 
we samen met zoveel mogelijk 
hengelsportliefhebbers een na-
tionaal record vestigen”, zegt ed 
piek van sportvisserij oost-ne-
derland. “Het doel is om tussen 
14.00 en 15.00 uur de vissers 
te tellen die aan de overijsselse 
vecht zitten. we proberen zo 
het record ‘Met zoveel mogelijk 
vissers tegelijk aan één rivier 
vissen’ te breken. we gaan voor 
een plekje in het Guinness Book 
of records en voor veel positieve 
aandacht voor de hengelsport in 
nederland.”

Met de Vistafette staat de hengelsport op 31 mei in 
het middelpunt van de belangstelling in het Vechtdal.
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olympiscH kampioen mark Huizinga en ed stoop 
Vissen mee tijdens recordpoging
ex-topjudoka mark Huizinga, winnaar van drie olympische medailles, is een 
fanatiek sportvisser. Hij doet op nationale Hengeldag mee aan de vechtdal 
vistafette en verricht tegelijkertijd de aftrap voor de recordpoging waar 
ed stoop ook aan deelneemt. 
“vissen is voor mij ontspanning 
en tegelijk enorm spannend”, 
zegt Huizinga, die als kind 
al gefascineerd was door de 
onderwaterwereld en het nog 
steeds heerlijk vindt om aan het 
water te zitten. jij kunt samen 
met mark ook meedoen aan de 
vechtdal vistafette. deelname 
is gratis. Kijk voor alle informa-
tie op: www.vechtdaloverijssel.
nl/vistafette.

Het Vechtdal biedt fantasti-
sche recreatiemogelijkheden.

Mark Huizinga.


