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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

NIEUWE GEZICHTEN
Het	bestuur	van	Sportvisserij	Oost-Nederland	is	dit	
jaar	versterkt	met	twee	nieuwe	gezichten:	secretaris	
Gerrit	Sloot	en	penningmeester	Matthijs	Gerrietsen.	
Hierbij	stellen	zij	zich	kort	aan	de	sportvissers	in	de	
regio	voor.

GERRIT SLOOT
“Sinds mei ben ik actief 
als secretaris bij Sportvis-
serij Oost-Nederland. 
Als sportambtenaar bij 
de gemeente Haaks-
bergen kwam ik in 1974 
bestuurlijk voor het eerst 
werkelijk in contact met 
de hengelsport. Eerst 
vanuit mijn werk, later als 
bestuurslid en voorzitter 
van HSV Haaksbergen en 
als bestuurslid visdocu-
menten en controle bij 
Sportvisserij Nederland. 
Daarnaast ben ik tot 
op heden secretaris 
van de Beheerseenheid 
Twenthekanalen. In 
2009 ben ik bij Koninklijk 
Besluit benoemd tot lid 
van de Kamer voor de 
Binnenvisserij.”

GEWELDIGE VRIJETIJDSBELEVING
“Het vissen is een tak van vrijetijdsbeleving om op een geweldige manier 
met de natuur en alles wat daar mee te maken heeft in contact te komen. 
De hengelsport wordt steeds meer gewaardeerd en krijgt de plek die het 
verdient binnen onze samenleving. De geweldige groei van het aantal leden 
ondersteunt dit. Met zijn allen moeten wij de ingeslagen weg voortzetten 
en de sportvisserij nog nadrukkelijker op de kaart zetten.”

MATTHIJS GERRIETSEN
“De functie van penningmeester binnen het bestuur van Sportvisserij 
Oost-Nederland vormt voor mij een uitdaging. Binnen de georganiseerde 
hengelsport wil ik me inzetten voor de belangen van onze grote hengel-
sportachterban en tevens een positieve bijdrage leveren aan een verdere 
professionalisering van de organisatie. In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam in de financiële dienstverlening en daarnaast ben ik zelfstandig 
ondernemer van een hengelsportgerelateerde onderneming. Binnen de 
hengelsport 
heb ik reeds 
jarenlange 
ervaring op-
gedaan in de 
besturen van 
hengelsport-
vereniging 
De Brasem 
Dalfsen en het 
Regionaal Vis-
waterbeheer 
IJssel-, Vecht- 
en Zwartewa-
terdelta.”

COMMISSIELEDEN GEVRAAGD
Voor het versterken van onze wedstrijdcommissie zoeken wij drie nieuwe 
leden. De voornaamste activiteiten binnen de wedstrijdcommissie zijn het 
organiseren van de verschillende selectiewedstrijden (individueel, korpsen, 
feedervissen en drie jeugdcategorieën). Deze selecties gaan vooraf aan de 
plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen. Naast de selectie-
wedstrijden wordt eind september een prijzenwedstrijd van onze federatie 
georganiseerd voor de senioren en de jeugd. Kijk voor meer informatie op 
onze website www.sportvisserijoostnederland.nl.
Heb je interesse om als vrijwilliger in de wedstrijdcommissie aan de slag te 
gaan? Stuur dan een e-mail aan:
wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl of bel 0572-363370.

ndanks het feit dat het meeste vuil 
niet afkomstig is van sportvissers, 
willen we hiermee een sterk signaal 

afgeven dat wij als hengelsportfederatie schone 
oevers belangrijk vinden. Maar Sportvisserij 
Oost-Nederland steekt ook zelf de handen uit 
de mouwen. Zo was er zaterdag 3 september 
langs de IJsseloever bij Deventer een geza-
menlijke opruimactie met buurtbeheerbedrijf 
Cambio. Vis TV was hierbij aanwezig om opna-
mes te maken. Die zullen in het seizoen 2012 
worden uitgezonden. 

Gerrit	Sloot.

Handen	uit	de	mouwen	voor	
schone	IJsseloevers.

Volg	ons	ook	op	Twitter
@SportvisserijON

Matthijs	
Gerrietsen.

HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR SCHONE IJSSELOEVERS
Sportvisserij	Oost-Nederland	heeft	het	
initiatief	genomen	om	zwerfaval	langs	
de	IJsseloevers	te	laten	opruimen	door	
buurtbeheerbedrijf	Cambio	uit	Deventer.	
Daarbij	steekt	de	federatie	zelf	ook	de	
handen	uit	de	mouwen.
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