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andige naslagwerken 
voor de sportvis-
ser die in de regio 

Oost-Nederland vist, zijn onder 
andere de IJsselkaart en de 
SportvisserREISgids Overijs-
selse Vecht. De gidsen bevat-
ten vaak een gedetailleerde 
stekbeschrijving en fraaie 
illustraties van de stek. Het 
ontbreekt in deze kaarten en 
gidsen wel aan informatie over 
bodemdiepte en -structuur. 
Veel moderne sportvissers zou-
den hun voordeel kunnen doen 

M

Nieuws uit de regio Oost-Nederland

VERENIGINGSWATER IN DE VISPLANNER

GEDETAILLEERDE WATERKAARTEN

CHRIS LAMMERS KONINKLIJK
ONDERSCHEIDEN

De Visplanner krijgt steeds meer vorm en inhoud. Vooral 
de laatste update op basis van de Gezamenlijke Lijst 
van Nederlandse Viswateren is een hele verbetering. 
Sportvisserij Oost-Nederland start een actie om ook alle 
verenigingswateren op te nemen in de Visplanner.

omenteel zijn 
alleen de lande-
lijk en  federatief 

ingebrachte wateren ingete-
kend op  www.visplanner.nl. 

Sportvisserij Oost-Nederland 
zet er op in om samen met 
Sportvisserij Nederland ook 
de verenigingswateren in te 
tekenen op de Visplanner. Dit 

vanuit de  gedachte dat zowel 
de individuele sportvisser als 
de hengelsportverenigingen 
hierbij gebaat zouden zijn. De 
eerste ziet snel en gemakkelijk 
waar hij met welke vergunning 
mag vissen, de verenigingen 
profiteren van de grotere 
exposure van hun viswateren. 
Het opnemen van vereni-
gingswateren in de Visplan-

ner staat uiteraard los van het 
inbrengen van het water in de 
Gezamenlijke Lijst van Neder-
landse Viswateren. Het is een 
mooie, regionale service aan 
de bezoekende sportvisser. De 
federatie start een actie om alle 
verenigingswateren, inclusief 
de verkooppunten van vergun-
ningen, per vereniging op te 
laten nemen in de Visplanner.

H met dergelijke informatie. Met 
de tegenwoordige apparatuur 
is het prima mogelijk om de 
waterdiepte en bodemstruc-
tuur van viswateren in kaart 
te brengen. Hiermee zijn uit-
stekende kaarten te maken die 
nauwkeurige informatie geven 
over onder meer diepte en 
bodemsoort. Sportvisserij Oost-
Nederland denkt na hoe deze 
nieuwe technologie is in te zet-
ten om gedetailleerde kaarten 
aan te bieden van verschillende 
viswateren in de regio.

De visstekken langs de IJssel zijn te vinden op de 
IJsselkaart van Sportvisserij Oost-Nederland.

Tijdens de vijfjaarlijkse feestavond van HSV Ons 
Belang Zutphen, in zalencentrum De IJsselhoeve 
te Doesburg, heeft Chris Lammers een Koninklijke 
onderscheiding ontvangen. Dit vanwege zijn 
verdiensten voor de sportvisserij.

Verenigingsman  Chris 
Lammers ontvangt zijn 
Koninklijke onderscheiding.

en verraste Chris 
nam de onderschei-
ding in ontvangst als 

waardering voor zijn verdien-
sten voor de hengelsport, 
zowel binnen zijn vereniging 
Zutphen als regionaal binnen 
Sportvisserij Oost-Nederland. 
Chris is secretaris van HSV 
Ons Belang. Daarnaast heeft 
hij door de jaren heen ver-
schillende functies bekleed bij 
Sportvisserij Oost-Nederland, 
zoals algemeen bestuurslid, 

E rayonpenningmeester, rayon-
voorzitter, voorzitter commis-
sie Water- en Visstandbeheer, 
coördinator hengelvangstregi-
stratie en lid van de wedstrijd-
commissie.
In het bijzijn van echtgenote 
Leny, kinderen en kleinkin-
deren en een groot aantal 
verenigingsleden, kreeg hij van 
de burgemeester van Zutphen 
de onderscheiding ‘Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau’ op-
gespeld. Naast de woorden en 

bloemen van de burgemeester 
namen Chris en zijn familie 
ook de felicitaties in ontvangst 

van enkele afgevaardigden van 
Sportvisserij Oost-Nederland 
en van vele andere aanwezigen.


