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• Vissen in de regio

NOORDOOSTELIJK 
KAMPIOENSCHAP
Het wedstrijdseizoen van 
Sportvisserij Oost-Nederland 
wordt altijd ingeluid door het 
Noordoostelijk Kampioen-
schap. Dit jaar was Sportvis-
serij Oost-Nederland aan de 
beurt om het kampioenschap 
te organiseren. Op zaterdag 
14 april werd alles in gereed-
heid gebracht voor de 170 
deelnemers om te kunnen 
vissen in het Beukerskanaal 
bij Steenwijk. 
Onder fraaie weersomstan-
digheden werd de meeste vis 
binnengehaald door Martijn 
Harms van HSV De Beurs uit 
Oude Pekela. Met 4.811 gram 
veroverde hij het felbegeerde 
kampioensbord. John Potgie-
ter van HSV De Rietvoorn 
uit Ommen werd tweede met 
3.828 gram en Albert Meijer 
van HSV De Blankvoorn uit 

UITSLAGEN FEDERATIEKAMPIOENSCHAPPEN 
EN SELECTIEWEDSTRIJDEN 2012

Blijham behaalde met 3.592 
gram de derde plaats. Totaal 
gevangen gewicht: 206.956 
gram.

JEUGD
Op 2 juni mochten vijftig 
jeugddeelnemers de spits 
afbijten met de federa-
tieve selectiewedstrijd in het 
Steenwijkerdiep. Op twee 
deelnemers na werd door 
iedereen vis gevangen. De 
jeugd in de categorie A viste 
in vak A en B. Daar werd Rik 
Bos van HSV ‘t Vangertje uit 
Denekamp eerste met 3.566 
gram. Tweede werd Jeffrey 
Prosz, eveneens van HSV ’t 
Vangertje, met 1.466 gram. 
De derde plaats werd behaald 
door Niels de Boer van HSV 
O.K.O. uit Oosterwolde met 
1.940 gram. De jeugd in de ca-
tegorie B viste in de vakken C 
t/m F. Eerste in deze categorie 

 oost-nederland

CURSUS ‘MEER VRIJWILLIGERS IN 
KORTERE TIJD’ WERPT VRUCHTEN AF 

De trotse prijswinnaars op het Noordoostelijk kampioenschap.

werd Stef Geertman van HSV 
De Dobber uit Hardenberg, 
met 3.779 gram. Tweede werd 
Gerrald Buddink van HSV ’t 
Vangertje, met 2.050 gram. 
De derde plaats werd behaald 
door Arjen Bakker van HSV 
O.K.O., met 1.254 gram.
In de categorie C werd gevist 
in de vakken G en H. Eerste 
werd Berjan Bruggink van 
HSV De Dobber, met 1.602 
gram. De tweede plaats werd 
behaald door Kevin Bruggink 
van De Dobber, met 1.005 
gram. Derde werd Erben 
Beijerman van O.K.O., met 
736 gram. Totaal gevangen 
gewicht: 44.508 gram

INDIVIDUEEL
Op 9 juni waren de senioren 
met 84 deelnemers aan de 
beurt met de selectiewedstrijd 
individueel in de Urkervaart. 
Helaas waren de weersom-

standigheden ronduit slecht: 
harde wind, regen en onweers-
buien. Daar kwam nog bij dat 
het parkoers er niet goed bij 
lag. Voor zowel de deelnemers 
als de leden van de wed-
strijdcommissie was dit een 
grote teleurstelling. De slechte 
omstandigheden waren voor 
verscheidene deelnemers 
zelfs reden om voortijdig te 
stoppen. 
Eerste werd Jan Beens van 
HSV Het Zwartewater, met 
3.750 gram. De tweede plaats 
werd behaald door Ronald 
Tolkamp van HSV Haaksber-
gen, met 2.931 gram. Robert 
Hiddink, eveneens van HSV 
Haaksbergen, behaalde de 
derde plaats met 2.696 gram. 
Totaal gevangen gewicht: 
45.269 gram.

FEEDER
Op 16 juni werd door 64 
deelnemers de selectiewestrijd 
Feeder gevist in de Hooge-
veense Vaart bij Rogat. De 
winnaar van deze wedstrijd 
werd Rob Noordkamp van 
HSV VVLO uit Losser, met 
13.743 gram. Tweede werd 
Arend ter Braak van HSV ’t 
Meuntje uit Westerhaar, met 
8.083 gram. De derde prijs 
ging naar Tonny Seegers van 
De Karper uit Brummen, met 
6.428 gram. Totaal gevangen 
gewicht: 82.935 gram.

KORPSEN
Op 23 juni visten 18 korpsen 
de laatste selectiewedstrijd 
in de Urkervaart. Gelukkig 
warende omstandigheden deze 
keer naar tevredenheid van 
zowel de deelnemers als de 
wedstrijdcommissie. De eerste 
plaats werd behaald door korps 
2 van HSV De Karper uit 
Brummen met 22.785 gram. 
Met een zeer klein verschil 
werd het korps van HSV De 
Rietvoorn uit Ommen tweede, 
zij vingen 22.567 gram. De 
derde plaats werd behaald door 
korps 1 van HSV De Karper uit 
Brummen met 20.619 gram. 
Totaal gevangen gewicht: 
19.0740 gram.

e cursus die werd 
gevolgd door verte-
genwoordigers van 

Sportvisserij Oost-Nederland 
en van een aantal regionale 
hengelsportverenigingen, 
werpt zijn vruchten af. Tijdens 
het jeugdevenement op de 
Nationale Hengeldag wist 
Sportvisserij Oost-Nederland 
maar liefst zestien vrijwilligers 
aan de haak te slaan. Daarvan 
zijn er vier al aan de slag met 
hun eerste klus.
Vereniging De Rietvoorn in 
Holten wist de benodigde 
vrijwilligers nog tijdens de cur-
susduur binnen te halen. Alle 
vacante functies in de vereni-
ging zijn daarmee opgevuld. 
Er is bovendien nog iemand 
gevonden die de controlecur-
sus gaat volgen. 
De bestuurders die de cursus 
hebben gevolgd vergelijken het 
werven van vrijwilligers met 
vissen: “We hebben de juiste 
plek gevonden en op de juiste 
momenten de ‘vis’ verleid met 
aantrekkelijk aas.”

INZICHT IN 
VRIJWILLIGERS
HSV Voorst heeft de cursus 
benut om zo nodig nieuwe 
vrijwilligers te werven. Op dit 
moment zijn er geen vacante 
plekken. De vereniging werkt 

In de voorjaarseditie van Hét Visblad was te lezen 
dat de federatie en een aantal verenigingen de cursus 
‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ zouden gaan volgen. 
Wat zijn de resultaten van deze cursus? En waar en hoe 
worden de nieuwe vrijwilligers ingezet?

D met een groep vaste vrijwil-
ligers die bij tijd en wijle 
wordt gevraagd voor inzet bij 
activiteiten of evenementen. 
Vooralsnog loopt dit prima. 
OHV Oldenzaal geeft aan 
door de cursus een goed 
inzicht te hebben gekregen in 
de totale hoeveelheid vrijwilli-
gerswerk die wordt verzet. Dat 
was wel even een openbaring, 
zo ontdekten de bestuurders. 
“De opgedane kennis maakte 
de gaten inzichtelijk. Hiervoor 
hebben we goede vacatures 
opgesteld. We hebben een 
vrijwilligersbeleid ontwik-
keld en een campagneposter 
gemaakt. De cursus heeft ons 
nu al opgeleverd dat we veel 
meer over onze vrijwilligers 
weten. En we weten ook beter 
wat vrijwilligerswerk en het 
organiseren daarvan eigenlijk 
inhoudt. De allerbelangrijk-
ste les is toch wel hoe je als 
organisatie met je vrijwilligers 
omgaat. We verwachten dat 
deze investering zich in de 
loop der tijd gaat uitbetalen. 
De uitgangspunten zitten 
dankzij deze cursus ‘in ons 
systeem’ en maken dat we op 
een betere en eenvoudigere 
manier met onze vrijwilligers 
omgaan, aantrekken en be-
houden. Dat kunnen we elke 
vereniging aanbevelen.”

De Salland Na-
tuurfair op 12 sep-
tember stond dit jaar 

geheel in het teken van natuur-
beleving voor de jeugd. Naast 
een valkenier, schapendrijvers 
en hondendemonstraties, was 
Sportvisserij Oost-Nederland 
prominent aanwezig met een 
informatiestand die door een 
stel enthousiaste vrijwilligers 
werd bemand.
Mede dankzij het prachtige 
weer was het gezellig druk en 

werd de stand goed bezocht. 
Daar konden kinderen hun 
eigen vistuigje maken en 
gaven de vrijwilligers infor-
matie over de VISpas en de 
hengelsportmogelijkheden 
in Oost-Nederland. De jonge 
bezoekers konden bovendien 
nog even testen hoe behendig 
ze waren in het stilleggen van 
een pingpongballetje op 3 dob-
bers met verschillende diktes. 
Lukte dat, dan leverde het hen 
een leuke prijs op.

D

SALLAND NATUURFAIR: VEEL ANIMO 
VOOR HENGELSPORT

Onder vakkundige 
begeleiding zelf tuigjes 
maken.


