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e oude stekkenkaart 
van de IJssel was no-
dig aan een update 

toe. Ten eerste omdat die niet 
volledig de gebieden van beide 
federaties omvatte en ten twee-
de omdat door maatregelen in 
het kader van het programma 
Ruimte voor de Rivier stek-
ken zijn verdwenen. Nieuwe 
nevengeulen snijden soms de 
toegang naar de IJssel af en op 
andere plekken zijn er nieuwe 
beheerders gekomen die soms 
niet gediend zijn van vissers 
in hun gebied.

EENVOUDIG
Op de nieuwe kaart zie je snel 
welke stekken goed bereik-

D

Nieuws uit de regio Oost-Nederland

a vier jaar op de 
hengelsport- en 
jachtbeurs Jagd und 

Hund in Dortmund te hebben 
gestaan, besloot Sportvisserij 
Oost-Nederland zich te pre-
senteren op Faszination An-
geln. De beurs in de Emsland-
hallen in het stadje Lingen 
trekt ieder jaar veel bezoekers. 
Tijdens deze editie werd met 
12.000 bezoekers zelfs een re-
cord gebroken. Het team van 
de federatie kwam goed be-
slagen ten ijs. De stand werd 

STEKKENKAART IJSSEL
Sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsport Federatie 
Midden Nederland hebben samen een stekkenkaart 
voor de IJssel gemaakt. Hierop staan alle visstekken 
en -trajecten gemarkeerd en zijn per stek of traject de 
coördinaten en een omschrijving opgenomen.

baar zijn, waar mag worden 
gevist met de VISpas en hoe 
een stek te bereiken is. De 
nieuwe versie van de kaart 
is met reden eenvoudig en 
simpel van opzet gehouden. 
Naar verwachting gaat er de 
komende jaren opnieuw veel 
veranderen langs de IJssel, 
dus indien noodzakelijk kan 
de kaart snel worden herzien. 
De programmadirectie van 
Ruimte voor de Rivier heeft, 
net als gemeente Olst-Wijhe 
en camping IJsselzicht, bijge-
dragen aan de stekkenkaart 
omdat ook zij beseffen dat er 
door de wijzigingen aan de 
inrichting van de rivier veel is 
veranderd voor de sportvisser.  

De stekkenkaart kost € 3,95 
en kan worden besteld bij 
Sportvisserij Oost-Nederland, 
Hengelsport Federatie Midden 
Nederland en Sportvisserij 
Nederland.

Met de stekkenkaart IJssel zie je in één 
oogopslag waar je langs deze fraaie 
rivier kunt vissen.

CARP ZWOLLE GROOT SUCCES

p de beursvloer van 
17.500 m2 waren 
alle karperbenodigd-

heden te vinden: hengels, 
molens, kleding, aas, boten, 
motoren en al het denkbare 
kleine spul dat onmisbaar is 
voor de serieuze karpervisser. 
Tijdens lezingen, presentaties, 
demonstraties en filmvoorstel-
lingen, gaven experts als Mar-
tin Locke, Gunther Poelmans 
en Alijn Danau, hun gehei-
men prijs. Ook de koepelorga-
nisaties waren aanwezig met 

De beurs Carp Zwolle 
die begin dit voorjaar 
is gehouden, was een 
doorslaand succes. Niet 
alleen Nederlandse, 
maar ook Belgische 
en Duitse bezoekers 
wisten op 2 en 3 februari 
massaal de IJsselhallen 
te vinden. In totaal keken 
ruim 12.000 bezoekers 
hun ogen uit bij de 120 
verschillende stands.

Op Carp Zwolle was zowel 
boven als onder water volop 
nieuws te zien. 

O

deskundige informatie over de 
karpervisserij, karperwateren 

en karperbeheer. Gezien het 
daverende succes zal deze 

beurs zeker ook in 2014 wor-
den gehouden.

AGENDA 2013
Sportvisserij Oost-Nederland is dit jaar te vinden op de volgende evenementen:
11 mei – IJsseldeltadag 
21 mei – Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Oost-Nederland
25 mei – Jeugddag Sportvisserij Oost-Nederland (Nationale Hengeldagtip)
12 juni – Straatspeeldag Marknesse
8 september – Salland Natuur Fair
September – Scholenprojectdagen te Hoge Hexel (onder voorbehoud)

NIEUWE AANVULLINGEN OP DE GEZAMENLIJKE LIJST 
VAN NEDERLANDSE VISWATEREN
Blz. 165: Nachtvissen op het Kievitsveld is toegestaan. Derde hengel niet 
toegestaan.
Blz. 167: Bij het Vossemeer en Ketelmeer is nachtvissen het gehele jaar 
toegestaan, met de derde hengel en een schuilmiddel. De regeling loopt zo 
samen met de regeling op de andere Randmeren. Uiteraard zijn de juiste 
papieren wel nodig voor toestemming.
Nieuw: Sportvisserij Oost-Nederland is eigenaar van de Bijkersplas, een 
voormalige zandwinplas. Het betreft een acht hectare groot water in de 
Gemeente Ommen. Nachtvissen, derde hengel en schuilmiddel zijn toege-
staan, mits in het bezit van de juiste papieren.
Nieuw: Gat van Sierink (Joosten). Mooi viswater van acht hectare dat in 
open verbinding staat met de Overijsselse Vecht. Nachtvissen, derde hen-
gel en schuilmiddel zijn toegestaan, mits in het bezit van de juiste papieren.
Nieuw: Visvijver Luttenberg

De Bijkersplas is een van de nieuwe wateren die met de 
Aanvullingslijst en de VISpas bevisbaar zijn.

FASZINATION ANGELN

N

Vissen in Nederland is populair bij onze Oosterburen. 
Dat bleek op de beurs Jagd und Hund in Dortmund, 
waar Sportvisserij Oost-Nederland zich jaarlijks 
presenteerde. Ook op de beurs Faszination Angeln in 
het Duitse Lingen was de aandacht voor het vissen in 
Oost-Nederland weer overweldigend.

voorzien van grote aantallen 
folders, visstekkenkaarten, vis-
senatlassen, posters, voorlo-
pige VISpassen, Nachtvis- en 
Derde Hengeltoestemmingen 
en promotiemateriaal. Op een 
LCD-scherm werden afleve-
ringen van Vis TV getoond. 
Een goede zet, zo bleek. De 
aanstekelijke lach van Ed en 
Marco trok bij de passanten 
van onze stand veel aandacht 
en nodigde uit tot vragen 
stellen over de visserij in 
 Nederland.

ANGELN IN DEN 
NIEDERLANDEN
De brochure Angeln in den 
Niederlanden vond dan ook 
gretig aftrek bij het Duitse 
publiek. De folder staat 
bomvol met handige infor-
matie voor de sportvisser die 
ons land vanuit Duitsland 
bezoekt. In hoeverre Faszi-
nation Angeln een succes is 
geweest voor Sportvisserij 
Oost-Nederland, moet nog 
blijken. De grote aantal-
len tassen van Sportvisserij 

Nederland die over de beurs 
werden gesjouwd, waren in 
ieder geval een hoopgevend 
signaal. Ook voor Nederlan-
ders is Faszination Angeln 
zeker een ritje waard. Er is 
op gebied van materiaal veel 
te zien en de presentaties en 
demonstraties zijn ook voor 
Nederlandse vissers interes-
sant en leerzaam. Sportvisse-
rij Oost-Nederland is volgend 
jaar in ieder geval present en 
hoopt dan meer landgenoten 
te ontmoeten.

Het team van Sportvisserij Oost-Nederland heeft er op zin in op 
Faszination Angeln.


