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Hans Gels, directeur van Sportvisserij
Oost-Nederland.

UITZETPLANNEN
VOOR GEZONDE
KARPERBESTANDEN
Vissen op karper blijft onverminderd populair, maar
vooral op groot, open water is de natuurlijke aanwas
van deze vissoort vaak een probleem. Om de
karpervisserij daar interessant te houden, werkt
Sportvisserij Oost-Nederland aan een karperuitzetplan.

I
EVEN VOORSTELLEN:

HANS GELS
Per 1 mei is Hans Gels (47) directeur bij Sportvisserij OostNederland. Na ruim 12,5 jaar bij waterschap Vechtstromen en
tien jaar in de advieswereld actief te zijn geweest, ziet Gels deze
functie als een fantastische uitdaging. Sportvissers in het
oosten van het land gaan hem ongetwijfeld zien of spreken aan
de waterkant, op (regio)vergaderingen, bij beurzen of andere
activiteiten óf natuurlijk op het federatiekantoor in Raalte.

H

ans is geboren en getogen in het Twentse Wierden, getrouwd met Wendy en gezegend met drie kinderen: Jorn
(17), Meike (15) en Stijn (12). “We wonen heerlijk in het
buitengebied aan de rand van Wierden”, vertelt hij. “In 1996 ben
ik afgestudeerd als milieukundig ingenieur, waarna ik via de ingenieursbureaus Tauw en ARCADIS uiteindelijk in 2006 bij toenmalig waterschap Regge & Dinkel aan de slag ben gegaan. Na
diverse functies en een fusie mag ik wel zeggen dat ik het waterwerkveld erg goed ken. Dat komt in deze functie goed van pas.”

HENGELSPORTLIEFHEBBER
“Als hengelsportliefhebber mocht ik vroeger graag op karper vissen, maar tegenwoordig snoek ik met enige regelmaat”, vervolgt
Hans. “Als directeur wil ik me graag inzetten voor deze prachtige
tak van sport en een effectieve, moderne organisatie neerzetten.
Samen met mijn gedreven team wil ik daarnaast graag de belangen van onze hengelsportliefhebbers behartigen. We gaan er een
mooie tijd van maken!”
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n 2018 heeft Sportvisserij Oost-Nederland in overleg
met de waterschappen Drents Overijsselse Delta en
Vechtstromen, Rijkswaterstaat en De Karper Sportvisserij Nederland regio’s Zwolle en Oost ongeveer 2.000
kilo karper binnen het werkgebied van de federatie uitgezet. De grootste uitzet – 800 kilo – in de IJssel bij Zwolle
bestond uit fraaie spiegelkarpers, die De KSN regio Zwolle
speciaal hiervoor had geselecteerd. Met Rijkswaterstaat is
een akkoord bereikt over de jaarlijkse uitzet van 390 kilo
karper in het Twentekanaal tot en met 2021. Daar is een
mix van mooie spiegel- en schubkarpers uitgezet (beide
zo’n 200 kilo). De overige 600 kilo vis is vrijgelaten in diverse plassen, vijvers en kanalen binnen het werkgebied
van de federatie.

VOORUITZICHTEN
Samen met hengelsportverenigingen en De KSN heeft de
federatie verschillende wateren en wensen in kaart gebracht. Bij deze inventarisatie is ook rekening gehouden
met de droogte van 2018, waarbij veel wateren zijn leeggevist om vissen te redden. Momenteel onderzoekt de federatie samen met Sportvisserij Nederland aan de hand
van berekeningen de draagkracht en geschiktheid van de
wateren. Als alle plannen zijn goedgekeurd door de VBC
Drents Overijsselse Delta, kan de uitzet van karper volgen.

ROLSTOELTOEGANKELIJK VECHTDAL
De Overijsselse Vecht is een prachtig, maar soms ook moeilijk viswater. Zeker
voor mindervalide mensen en rolstoelgebruikers kan vissen langs de Vecht
door de steile oevers een hele opgave zijn. Dankzij een samenwerking tussen
camping de Koeksebelt, Reggesafari en Sportvisserij Oost-Nederland kunnen
zij in de omgeving van Ommen een stuk beter terecht.

H

et toegankelijker maken van dit
deel van de Vecht is begonnen
met de aanleg van een nieuwe,
kronkelende nevengeul op het terrein van
camping de Koeksebelt. Deze geul en de
hierin aangelegde vissenbossen bieden
goede schuil-, paai- en opgroeigebieden
voor vissoorten zoals (snoek)baars, brasem
en winde. Daarmee was de geul bij uitstek
geschikt voor het plaatsen van een mindervalidensteiger. De steiger ligt op het
terrein van de camping, maar is vrij toegankelijk voor elke VISpashouder.

AANGEPASTE BOTEN
Naast de mindervalidensteiger zijn twee
speciale boten gemaakt die rolstoelers de
mogelijkheid bieden om te varen op Vecht.
Deze elektrisch aangedreven platbodems

hebben een laadklep zodat vissers zo met
hun rolstoel de boot in kunnen rijden. De
rolstoeler kan zelfs achter het stuur plaatsnemen en de boot eigenhandig besturen.
“Deze boten maken het mogelijk dat rolstoelers zelf vrienden en familie kunnen uitnodigen voor een tocht”, vertelt
Jan Steen van Reggesafari. “Dat is nieuw.
Daar waar een rolstoeler doorgaans mee
kan met boottochten, zit hij of zij in dit geval zélf aan het roer.” Ook dankzij investeringen in rolstoelvriendelijke toiletten en
toegankelijke steigers is camping de Koeksebelt nu een uniek vertrekpunt voor mindervalide vissers.

HELP MEE!

Twee speciale
boten bieden
rolstoelers de
mogelijkheid om te
varen en vissen op
de Vecht

hard op zoek naar vrijwilligers. We zoeken
mensen uit het Vechtdal die als begeleider
en/of schipper (mét vaarbewijs) mensen
mee uit varen nemen en met hun sportvisserijervaring kunnen inspelen op de
viswensen van de gasten. Daarnaast zoeken we organisatorisch talent dat als contactpersoon wil optreden, het concept wil
promoten en als coördinator de visuitjes
afstemt en inplant met de bemanning en
de camping. Haal jij voldoening en plezier
uit deze klus of ken je enthousiaste mensen die geknipt zijn voor het organiseren
van deze leuke en veel voldoening gevende activiteit? Laat het ons weten via vrijwilligers@sportvisserijoostnederland.nl.

Om mindervalide en invalide vissers de
visdag van hun leven te bezorgen, zijn we
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BIE DE BUREN
In deze reportage maken twee gedreven sportvissers uit verschillende federatiegebieden
kennis met elkaars favoriete visserijen en viswateren. Wedstrijdvisser Eef van der Gronde uit
het Gelderse Hattem geeft de Groningse Henk Robben uit Stadskanaal zijn tips en trucs voor
het vissen op witvis met de traditionele feederhengel in stromend water, aan de Overijsselse
Vecht. Andersom kiest Henk voor een van de populaire Ed Stoop-vijvers in Drenthe om Eef de
fijne kneepjes van het karpervissen met de method feeder bij te brengen.

H

et belooft een mooie, vroege lentedag te worden wanneer Eef en
Henk op woensdag 27 februari
2019 hun uitrusting op de Vechtoever in
het buurtschap Broekhuizen nabij Dalfsen
installeren. Al direct na aankomst is Henk
onder de indruk van de rivier. “Prachtig,
zoals dit water door het fraaie landschap
kronkelt”, zegt hij. “Zo’n visstek alleen al
zorgt voor pure ontspanning.” Henk denkt
terug aan de tijd dat hij als zesjarig jochie
met zijn vader in de Drentsche Aa viste,

een natuurlijk meanderende beek. “Het
gevoel van rust en ontspanning is onveranderd, alleen visten we destijds met een
bamboehengel die je toen nog bij de Hema
kon kopen. Tegenwoordig is het materiaal
wat meer high tech.”

WISSELEND AASGEDRAG
Vandaag gaat Henk met zijn nieuwe vismaat én diens tips achter de grote witvis
aan in de Vecht. Dat doen ze vissend met
de feederhengel. Eef beschikt bovendien

>>

EEFS
GOUDEN
TIP VOOR HENK:
waterkennis en
blijven variëren is
de toverspreuk voor
het vissen in een
stromende rivier

WAAROM
HENK VIST

“Tijdens het vissen maak ik
mij nergens druk om. Ik vind
het heerlijk om mijn hoofd
leeg te maken en lekker in
de natuur te zijn. Vissen is
voor mij rust, ontspanning
en spanning tegelijk. Die
spanning, dat is meer een
uitdaging – bijvoorbeeld als
het even niet wil. Dan zoek je
toch naar andere manieren
om alsnog vis te vangen.”

Henk en Eef in actie aan de Vecht.
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over veel kennis van het water, wat essentieel is voor een dynamische regenrivier
als de Vecht. Door de soms sterk fluctuerende waterstand, de bijbehorende wisselende stroomsnelheden, variabele helderheid én het verstrijken van de seizoenen
verandert ook het aasgedrag van de vis.
Zo weet Eef te vertellen dat de stroomminnende windes al ‘op de trek’ naar hun
paaigronden zijn. Daarom zwemmen ze
vrij dicht bij de bodem in plaats van net
onder het wateroppervlak.

STERKERE VISSEN

ED STOOP-VIJVER

Een voerkorf van 40 tot 50 gram volstaat
vandaag aan de Vecht en een caster plus
een stukje worm op de haak dienen als
aas. Door het gebruik van een korte lus
voor de korf is de kans groot dat vis zichzelf haakt. De theorie werkt en het duurt
dan ook niet lang voordat beide heren de
eerste mooie windes haken. Henk is enthousiast: “Wat een sport! Deze riviervissen zijn veel sterker dan hun soortgenoten in stilstaand water.” Beide mannen
genieten van de actieve visserij; vanwege
de stroming moeten ze regelmatig ‘voer
op hun stek brengen’. Bij het werpen van
de korven is het zaak om goed te richten.
“Anders ligt het voer steeds zomaar bij
mijn buurman”, zegt Henk met een knipoog. Aan het eind van de geslaagde visdag zit het net van beide mannen flink
vol met windes en brasems van formaat.
Maar niet alleen dit resultaat telt. Henk en
Eef zijn het er roerend over eens dat de totaalbeleving deze uitwisselingsdag tot een
succes heeft gemaakt.

Een paar dagen later is het de beurt aan
Henk om Eef in te wijden in zijn favoriete
visserij: karpervissen met de method feeder. Aan de Ed Stoop-vijver pal naast het
federatiekantoor van Sportvisserij Groningen Drenthe, in Tynaarlo, moet het gebeuren. De vijver is circa twee meter diep en
heeft een fors visbestand van voornamelijk karper, variërend in gewicht van bijna
één tot enkele kilo’s. Door de grote vangkans is het vissen op dit soort vijvers razend populair. Bijna iedere dag zitten er
wel mensen met een hengel.

TWEE MAISKORRELS
Bij het vissen met de method feeder zit
het voer niet in, maar op de korf en is het
haakaas verwerkt in het voer – vaak een
boilie, pellet of mais. Eef vist vandaag met
twee maiskorrels en vrijwel direct na het
inwerpen is het al raak. Terwijl de eerste
Drentse karper in het landingsnet glijdt,
toont Eef zich verrast door de vangst. “Ik
had niet verwacht zo snel met een kar-

per te kunnen poseren. Mijn idee was:
ik wacht een paar uur en vang dan misschien een of twee vissen. Machtig mooi
dit!” Met regelmaat staat een van de hengels krom, zowel Eef als Henk beleven een
tweede geslaagde visdag. Beiden blijven
vissen met mais, want dat aas vangt goed
en dan is variëren niet nodig. Opnieuw
wisselen de heren over en weer vistips uit.

VISSEN VERBROEDERT
“Het is een hele leuke en eenvoudige visserij die snel resultaat oplevert”, blikt Eef
op het eind van de dag terug op de sessie.
“Ik heb hiervoor veel minder materiaal
nodig dan bij het vissen op de rivier. Daar
moet ik bovendien de vis op de stek zien
te houden, terwijl voeren in deze Ed Stoopvijvers helemaal niet nodig is – de vis bijt
wel. Ik heb er het mooie idee aan overgehouden om binnenkort eens anders te vissen op grote brasems in een plas bij mij in
de omgeving.” Eef en Henk zijn beiden een
mooie ervaring én wellicht een gezellige
vismaat rijker. Vissen verbroedert!

>>

WAAROM
EEF VIST

“Als ik niks heb gevangen en
mijn vrouw vraagt mij hoe
de visdag was, dan zeg ik:
waardeloos gevangen, maar
morgen ga ik weer. Ik kan
mij geen leven zonder vissen
voorstellen. Toch staat het
vangen voor mij niet bovenaan. Dat is het genieten van
de natuur. Wat is er nou
mooier dan een ijsvogel over
het spiegelgladde wateroppervlak zien vliegen?”

Eef met een jonge schubkarper van de Ed Stoop-vijver in Tynaarlo.

DE GOUDEN TIP VAN
HENK VOOR EEF:
vertrouw bij druk beviste
vijvers op je eigen systeem,
want dat is dressuur
doorbrekend
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ACTIVITEITENKALENDER 2019
Wil jij je hengelsporttechnieken verbeteren, goed leren wedstrijdvissen of je specialiseren in het
vissen op meerval of barbeel? Check dan onze bomvolle activiteitenkalender voor het komende
visseizoen! Zowel voor jeugd als voor volwassenen hebben we een zeer compleet en interessant
programma samengesteld, verspreid over ons hele werkgebied. Een greep uit de activiteiten.

BARBEELWEDSTRIJD

JUNIOR FISH
EVENT MEPPEL

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud en is
sportvissen helemaal jouw ding? Kom dan
op 11 mei naar het Junior Fish Event Meppel.
De dag is georganiseerd in samenwerking
met studenten van de sportvisacademie in
Zwolle.
Tijdens deze dag kun je onder meer onderlijntjes
knopen, een vis drillen aan de drilsimulator en
ervaren hoe je een voerboot moet besturen.
Je krijgt ook volop uitleg over verschillende
visserijen. Zo geven specialisten demo’s over
het vissen met verschillende soorten kunstaas,
en over het vissen op karper en witvis. Bij een
presentatie over duiken krijg je een uniek kijkje
in de onderwaterwereld.

BEKENDE SPORTVISSERS
Ook een aantal bekende vissers zijn bij deze dag
aanwezig, waaronder VIS TV-presentator Marco
Kraal. Als klap op de vuurpijl kun je mooie prijzen winnen bij de werpwedstrijd of de visquiz.
Deelname is gratis en voor de lunch – inclusief
drinken – wordt door Sportvisserij Oost-Nederland gezorgd. Lijkt het je leuk om mee te doen?
Meld je dan snel aan via onze website.
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Op zaterdag 5 oktober vindt op de IJssel
een grote barbeel-koppelwedstrijd
plaats, waarbij mooie prijzen te winnen
zijn. In koppels gaan deelnemers erop
uit om vanaf de kant IJsselbarbeel te
vangen. Na afloop is voor alle deelnemers een gezellig diner georganiseerd.
Opgeven kan per koppel, maar ook
individueel. Geef je je individueel op,
dan word je door ons aan een andere
deelnemer gekoppeld om samen in een
kribvak te vissen. Speciaal voor deze
wedstrijd hebben we enkele wedstrijd-

locaties nabij Camping IJsselhoeve in
Veessen gereserveerd.

CATCH & RELEASE
Plezier in het vissen staat voorop tijdens de wedstrijd. Alle gevangen vissen
worden dan ook teruggezet na meting
en na te zijn gefotografeerd. Zodra de
vis weer zwemt, stuur je de foto naar
de wedstrijdcommissie via een speciaal
voor dit evenement aangemaakte
Whatsapp-groep.

SNOEKTAFETTE

Op zaterdag 25 mei a.s. is het Nationale Hengeldag, traditiegetrouw de jeugddag
van onze federatie. Dit jaar doen we het anders en is het de beurt aan onze nieuwe
jeugdraad, die van 09.30 tot 15.00 uur de Snoektafette organiseert. Startpunt is ons
kantoor in Raalte, van waaruit je langs het Overijssels Kanaal een compleet viscircuit
aflegt. Het circuit volgend vis je op roofvis en verzamel je punten terwijl je verschillende opdrachten uitvoert. Er zijn prijzen voor iedereen en deelname is gratis. Geef je
snel op via onze website!

VISLESSEN OP SCHOOL

Vanaf april tot en met oktober geven onze gecertificeerde vismeesters visles op de basisschool. De lessen zijn voor kinderen van groep
7/8 en het programma is tweedelig: ‘s ochtends starten we met een
biologieles en ’s middags gaan we vissen met de hele klas! Wil jij ook
een visles aanvragen? Ga naar www.vissenschool.nl.

MEERVAL MANIA 2019

Sportvisserij Oost-Nederland, Hengelsport
Federatie Midden Nederland en Meervalshop Tom-Cat slaan de handen ineen voor
het grootste en meest complete meervalevent: Meerval Mania 2019!
Dit unieke spektakel vindt plaats op 8 juni
langs de IJsseloever bij Camping de IJsselhoeve in Veessen – de toegang en parkeren is
gratis. Terwijl in het restaurant interessante
lezingen te volgen zijn, staan langs de IJsseloever bekende meervalvissers klaar om je
alle tips en trucs te geven over het meervalvissen in de Nederlandse rivieren. Verschillende montages en technieken worden belicht,
van het werpend vissen met kunstaas tot
het vissen met onderwaterdobbers. Ook óp
het water valt deze dag veel te leren. Zo zijn
er demo’s bellyboatvissen op meerval en
verticalen vanuit de boot. Specialisten geven
uitleg over het gebruik van kwakhout.

MATERIALEN
Natuurlijk mag een meervalmarkt op deze
dag niet ontbreken. Daar is een flink arsenaal
aan materialen en hengels van gerenommeerde merken beschikbaar in verschillende
stands. Meervalshop Tom-Cat is vanzelfsprekend ook aanwezig. Volg Meerval Mania
2019 op Facebook en laat ons weten of je ook
komt!

JEUGDDAG

Net over de zuidgrens van ons werkgebied organiseren we op zaterdag 15 juni een
jeugddag in de Berkel, vlakbij Lochem. Maar liefst zeven hengelsportverenigingen van
zowel onze federatie als van Hengelsport Federatie Midden Nederland werken hieraan mee. Op het programma staan diverse workshops, onder meer over het vissen
op witvis met de vaste stok en de feederhengel, karpervissen, vliegvissen en water en
vis. Speciaal voor deze dag bieden we je een zeer bijzondere ervaring aan: roofvissen
vanuit een kano of kajak onder begeleiding van een visgids of jeugdbegeleider.

BARBEELDAG

De vijfde editie van de barbeeldag staat op zaterdag
14 september op het programma. Net als bij eerdere
edities zullen deze keer verschillende demovissers
aanwezig zijn. We hebben ook weer nieuwe, interessante lezingen en live demonstraties over specifieke
technieken op het programma weten te krijgen.
Natuurlijk ontbreken de hengelsportmarkt en het
jeugdplein ook dit keer niet! Check onze websites
www.sportvisserijoostnederland.nl en
www.hfmiddennederland.nl voor meer informatie
en het volledige programma.

MEER
EVENEMENTEN
Check onze website voor de
actuele agenda en bekijk
daar ook eens de verenigingsagenda. Wie weet
organiseert jouw eigen
hengelsportvereniging dit
jaar wel meer leuke activiteiten en wedstrijden!
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In de Overijsselse Vecht voert Sportvisserij Oost-Nederland samen met Sportvisserij Nederland onderzoek
uit naar de migratiepatronen van verschillende soorten trekvissen.

Een winde uit de Overijsselse Vecht wordt voorzien van een zender.

REIS OVER DE RIVIER

SWIMWAY VECHT

In elke regio-editie geven we een update van het vier jaar durende
vismigratieproject Swimway Vecht, inclusief de meest bijzondere
vangsten. In verschillende deelonderzoeken verzamelen we gegevens
om tot een optimale migratie voor vis te komen. Swimway Vecht is
een initiatief van de waterschappen Vechtstromen en Drents
Overijsselse Delta. Bij de uitvoering zijn ook andere organisaties uit
Nederland en Duitsland betrokken, waaronder Sportvisserij
Nederland en Sportvisserij Oost-Nederland.

een mooi aantal flinke exemplaren te vangen. Na enkele minuten in de verdovingsbak konden de windes op de operatietafel
worden gelegd. Tijdens een korte operatie
werd bij elk exemplaar een zendertje in
de buikholte geplaatst, waarna de vissen
in zuurstofrijk water rustig konden bijkomen. Hierna zijn de vissen teruggezet in
de Vecht om hun reis naar de paaigronden
te vervolgen.

REIS OVER DE RIVIER
Eind 2018 is bij stuw Vechterweerd een zogenaamde ‘zalmsteek’ geplaatst met als
doel het vangen van zeeforel. Tot grote
vreugde van de onderzoekers was het eind
november raak en konden zij een fraaie
zeeforel van maar liefst 65 centimeter
lang en 4 kilo zwaar voorzien van een zender. In december werden er tot ieders verbazing flinke aantallen grote houtingen
in de fuik gevangen. Deze soort werd nog
niet eerder aangetroffen tijdens onderzoeken, daarmee is een nieuwe vissoort in de
Vecht een feit. Omdat de houtingen (nog)
niet gezenderd mochten worden, zijn de

vissen snel na het meten teruggezet om
hun reis te vervolgen.

HENGELEN MAAR
In februari en maart van dit jaar stond de
winde op het onderzoeksprogramma. Zowel de zegen, staand want als het elektroapparaat werden ingezet om de windes te
vangen, maar geen enkel vangtuig leverde
de benodigde vis op. Door lokale sportvissers werden ze met de hengel echter wel
gevangen. Daarom is besloten om enkele
ervaren sportvissers voor het project in
te zetten. Binnen enkele uren wisten ze

In de Vecht zijn tussen de monding bij
het Zwarte Water en de grens met Duitsland 21 ontvangers geïnstalleerd om de gezenderde vissen te kunnen detecteren en
zo hun migratiepatroon in kaart te brengen. Ook in het Duitse deel van deze regenwaterrivier worden in de loop van dit
jaar zenders geplaatst om de vissen verder stroomopwaarts te kunnen volgen. De
eerste metingen die de onderzoeksploeg
begin 2019 deed laten zien dat de zeeforel
die eind 2018 bij Vechterweerd gevangen
werd, al een aantal stuwen is gepasseerd.
Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!
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