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opnieuw laat de jaarrekening een aanzienlijk positief resultaat 
zien. de reden daarvan is vermeld bij het hoofdstuk Financiën. 
dit jaar kon een flink deel van de hypotheek worden afgelost 
en verviel de huurverplichting van het gebouw in Heino.

ons kantoor in raalte, dat is geopend in januari 2011, voldoet 
ruim aan onze verwachtingen. Het is er erg plezierig werken 
door de medewerkers en diverse bestuurders. Nog enkele 
kleine aanpassingen zijn nodig en dan is het echt oNs ge-
bouw en kunnen we jaren vooruit.
Na inrichting van de vergaderzaal kunnen er vergaderingen 
voor grotere groepen en cursussen worden gehouden. daar-
door kunnen bepaalde kosten worden teruggebracht.
Naast een nieuw kantoor, draagt onze organisatie een nieuwe 
naam: sportvisserij oost-Nederland. Hier is voor gekozen om 
mee te kunnen lopen in de landelijke uitstraling.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk worden we steeds meer betrok-
ken bij het uitvoerend en nog te ontwikkelen en beleid van 
provincies, gemeenten, waterschappen en natuurbescher-
mingsorganisaties. op die wijze kunnen we bepaalde zaken 
op elkaar afstemmen.
verder moet genoemd worden het uitstekende contact met 
bestuur en medewerkers van sportvisserij Nederland. voort-
durend kunnen we op hen een beroep doen bij ingewikkelde 
en federatie-overstijgende zaken.

even dreigde het fout te gaan met onze afvisploegen. door 
veranderde regelgeving mocht de federatie niet langer zelf-
standig visserijkundige onderzoeken uitvoeren.
Na overleg  bleek het oprichten van een aparte stichting: 
“Stichting Visserijkundig Onderzoek” de oplossing.
de afvisploegen werken nu onder de vlag van die onafhanke-
lijke stichting en hebben de noodzakelijke vergunningen van 
het Ministerie inmiddels op zak. daardoor kan dit belangrijke 
werk doorgang vinden.

in juni 2011 heeft de algemene ledenvergadering van 
sportvisserij Nederland het beleidsplan “sterKer saMeN 
WerKeN” voor de periode 2010-2015 vastgesteld.
onze federatie heeft, net als de meeste andere federaties, de 
inhoud onderschreven en zal meewerken aan het halen van 
de gestelde doelen.
de samenstelling van het landelijke bestuur is gewijzigd. Nu 
maken - naast 4 op persoonlijke titel gekozen bestuursleden 

c.q. vertegenwoordigers van de federaties deel uit van het 
bestuur. daardoor wordt de afstemming met de federaties 
verbeterd.

als bestuurders van verenigingen, rayons en federatie kunnen 
we beschikken over de ondersteuning en deskundigheid van 
onze medewerkers in raalte. en daar maken we dankbaar 
gebruik van. door hun inzet stimuleren zij ons als bestuur.

Moge het lezen van dit jaarverslag een stimulans zijn om voort 
te gaan op de ingeslagen weg: het verder uitbouwen van 
een krachtige federatie voor de tienduizenden sportvissers in 
oost-Nederland.

Jan Eggens
Voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag 2011. Daarin treft u veel informatie aan over het wel en wee 
van Sportvisserij Oost-Nederland. Opnieuw wordt duidelijk dat er enorm veel werk wordt 
verzet door de vele vrijwilligers binnen onze federatie, de rayons en de verenigingen.
Onze organisatie groeit en bloeit. Dat komt tot uitdrukking in de verschillende hoofd-
stukken in dit verslag, waarin alle betrokkenen verantwoording afleggen over het gevoer-
de beleid in 2011. Het bestuur is verheugd dat het zo goed gaat met onze federatie.

Voorwoord
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Huisvesting
Met gepaste trots is in begin 2011 het nieuwe kantoor te 
raalte geopend. duidelijk is dat de werkomstandigheden 
voor zowel personeel als bestuur nadrukkelijk zijn ver-
beterd. Het gebouw biedt tevens voldoende ruimte om 
vergaderingen en bijeenkomsten, ook door derden, te 
houden. de inrichting zal hiervoor worden aangepast op de 
2e verdieping.

Controle en handhaving
er is een duidelijke professionalisering van controle en 
handhaving waarneembaar. Het aantal vissers dat is gecon-
troleerd, is bijna verdubbeld ten opzichte van 2010. Het 
aantal waarschuwingen/processen-verbaal ook.
daarnaast is onze federatie gestart met een pilotproject 
registratie voor verenigingscontroleurs in rayon (trs). Het 
resultaat is tegengevallen. de verenigingen zullen opnieuw 
worden benaderd.

Viswater
ook in 2011 is er opnieuw sprake van een uitbreiding van 
viswater dat is opgenomen in de landelijke lijst van  
Wa teren. in toenemende mate wordt ingezien dat de 
hengelaar ermee is gediend dat zoveel mogelijk wate-
ren worden ingebracht in deze lijst. Niet in alle gevallen 
is inbreng mogelijk. een van de oorzaken is vaak dat de 
eigenaar hiervoor geen toestemming wenst te geven. van 
de zijde van het bestuur houden we voortdurend de vinger 
aan de pols als het gaat om verkrijgen van visrechten van 
wateren. er zijn nog wateren waarin (nog) niet mag worden 
gevist. echter de verenigingen hebben hierin een belang-
rijke signaalfunctie.

Contacten met waterbeheerders en andere verstrekkers 
van vis-en looprechten
de vBC’s vormen in toenemende mate het centrale punt 
waarbinnen het overleg plaatsvindt. Mede in verband met 
het feit dat Henk slagter veel kennis alsook vele relaties 
heeft binnen deze taakvelden, heeft het bestuur in overleg 
met hem besloten Henk, naast anderen, de federatie-
belangen te laten ondersteunen binnen de vBC’s. 
ook bij het behouden, uitbreiden en het verkrijgen van 
nieuwe visrechten, vervult hij samen met het bestuur 
een belangrijke rol. de contacten en het overleg met de 
beroeps visserij zijn van groot belang.
in 2012 zal hieraan verdere invulling worden gegeven.
de samenwerking met de waterschappen, de federaties 
Friesland en groningen/drenthe, staatsbosbeheer en  
Natuurmonumenten is prima.
ook mag in dit kader de samenwerking met de Beheers-
eenheid twenthekanalen worden genoemd.

Ledenbestand
dit jaar mogen we opnieuw verheugen in groei van het 
aantal sportvissers.
ruim 4.000 leden groei, een geweldig resultaat! dit is 
mede te danken aan de inzet van de verenigingen onder-
steund door de federaties en de landelijke campagnes. aan 
de basis moet het echter gebeuren en deze basis wordt 
gevormd door de plaatselijke verenigingen.

Jeugd
op verschillende manieren is de hengelsport gepromoot 
onder de jeugd. Naast de vele vislessen die zijn verzorgd, 
wordt ook tijdens andere hengelsportgerelateerde activitei-
ten de jeugd benaderd en geïnformeerd. dit laat zich ook 
zien in een toename van de verstrekte Jeugdvispassen.

Al is dan ook de geldigheidsdatum van het Meerjarenbeleidsplan van onze federatie for-
meel verlopen, de daarin genoemde onderwerpen zijn nog steeds actueel en hebben dan 
ook gediend als de uitgangspunten voor het gevoerde beleid in 2011. 
Het bestuur heeft getracht, uiteraard met de nodige ondersteuning en bijstand van de bij 
de federatie in dienst zijnde medewerkers en de vele vrijwilligers bij de verenigingen, dat-
gene te doen wat in dit beleidsplan is verwoord. En dit alles binnen de statutair gestelde 
doelen. Een verdere toelichting en uitwerking wordt hierna gegeven.
Geconstateerd wordt dat de medewerkers in verband met een toename van werkzaam-
heden en regelgeving steeds meer onder druk komen te staan. Om de noodzakelijke hulp 
en bijstand te kunnen blijven geven aan de verenigingen zullen er prioriteiten moeten 
worden gesteld. Ook de ondersteuning aan de rayons vraagt en verdient meer aandacht. 
De rayons, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de verenigingen, dienen een grote 
inbreng te hebben. 
Ook het beleidsvoornemen van de vermindering van uitvoerende taken door bestuursle-
den dient te worden genoemd.
Mocht de dienstverlening als gevolg van deze ontwikkelingen in de knel komen, dan zal 
uitbreiding van formatie noodzakelijk zijn.

Algemeen

De organisatie
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de orgaNisatie

Na nog een jaar na zijn statutaire aftreden secretaris te zijn geweest, was de afgelopen algemene 
ledenvergadering Henk slagter aftredend en niet herkiesbaar. Zijn opvolger gerrit sloot trad 
aan. om continuïteit in het schema van aftreden te behouden, zal gerrit sloot in 2013 statutair 
aftredend zijn.
statutair aftredend en niet herkiesbaar was de heer g. Klaassen (penningmeester). voor hem is 
Matthijs gerrietsen in de plaats gekomen. Hij is gekozen voor een termijn van 3 jaar.
van Henk slagter en gerard Klaassen is tijdens een afscheidsreceptie in het kantoor te raalte 
afscheid genomen, waarbij Henk slagter een erespeld van sportvisserij Nederland mocht ontvan-
gen uit handen van Nol sweep, voorzitter van sportvisserij Nederland.

Bestuur

Onderscheidingen 2011
D. Renes Penningmeester De Karper Vollenhove, 25 jaar bestuurslid
J. Renes Secretaris De Karper Vollenhove, 25 jaar bestuurslid
J. Stuiver 25 jaar penningmeester van Ons Genoegen Balkbrug
W. Langeler 25 jaar bestuurslid bij De Gouden Karper Laren
K. Verduin 41 jaar bode bij HSV Ons Genoegen Nijverdal
J. Brokke 25 jaar bestuurslid bij Ons Belang Zutphen

H. Bouwman Tientallen jaren bestuurslid bij Ons Genoegen Balkbrug en lid vanaf de oprichting in 1937
R. Golstein 25 jaar secretaris bij Ons Vermaak Rijssen
W. Toonen 31 jaar bestuurslid en thans erelid van OHV Oldenzaal
H. Slagter 10 jaar secretaris Sportvisserij Oost-Nederland, inmiddels na nog een extra bestuursjaar afgetreden

de samenstelling van het dagelijks bestuur  
op 31 december 2011 was als volgt:
Voorzitter: J.L. Eggens
Secretaris: G.H. Sloot
Penningmeester: M.J.W.P. Gerrietsen

vertegenwoordiging rayons:
Rayon 1: B. Meijer
Rayon 2: J.C. Lammers
Rayon 3: B. Benjamins
Rayon 4: J. de Vries

Zilver

Goud
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de orgaNisatie

op 15 januari 2011 werd ons nieuwe kantoor officieel feestelijk geopend. Werkelijk stampvol 
was het tijdens de receptie! Wat hebben we ontzettend veel belangstellenden mogen verwel-
komen. de reacties op ons nieuwe onderkomen waren zonder uitzondering erg positief. ook 
mochten we vele mooie kado’s, bloemstukken, boeketten en waardebonnen ontvangen. van 
onze aangesloten verenigingen kregen we o.a. twee prachtige lCd-tv’s, waarvan de “klein-
ste” al verschillende malen is ingezet tijdens een beurs of andere gelegenheid. de kado’s van 
onze verenigingen hebben we mede te danken aan wijlen Henk gerritsen, die het spontane 
initiatief heeft genomen om de verenigingen te benaderen met het idee om gezamenlijk wat te 
schenken.

Het bureau

Kantoor
Na een jaar gewerkt te hebben in ons kantoor aan de 
almelosestraat in raalte, kunnen we allemaal volmondig 
zeggen dat we hier een geweldige werkplek hebben ge-
vonden. Naast de zeer prettige ruimte is ook de locatie erg 
goed: gemakkelijk bereikbaar, voldoende parkeerruimte, 
nabij het centrum van raalte en ook nog eens aan viswater!
rond de zomervakantie is de voormalige eigenaar Countus 
vertrokken uit de bovenetage, die zij tot die tijd nog in 
gebruik had.
Zo langzamerhand maken we zelf tijdens vergaderingen 
of andere bijeenkomsten steeds meer gebruik van de bo-
venetage en is de verdeling van de werkplekken inmiddels 
geoptimaliseerd.
in de loop van 2012 zal bekeken worden hoe we de boven-
etage zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten, zodat meer 
gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare ruimte.

Administratie
Nog altijd vergt het verwerken van de aanvragen voor de 
Nacht- en Nacht-/derde Hengelvispassen erg veel tijd. 
Bijna dagelijks wordt dit naast de vele administratieve taken 
bijgehouden, zodat de sportvisser vlot in het bezit is van 
deze felbegeerde pas. We zijn ervan overtuigd dat de gel-
den die we hiermee genereren zinvol besteed worden en 
zelfs noodzakelijke inkomsten zijn. We zien duidelijk dat de 
intensieve controles door boa’s en controleurs, die betaald 
worden van de inkomsten uit de verkoop van de Nacht- en 
Nacht-/derde Hengelvispassen, hun vruchten afwerpen. 
elders in dit jaarverslag vindt u de controleresultaten over 
het jaar 2011.

Financiële administratie
Met de aanschaf van een eigen kantoorpand zijn er na-
tuurlijk ook andere kosten voor ons bijgekomen. Het huren 
van een ruimte brengt minder rompslomp met zich mee. 
Het betalen van huur en energiekosten is wel wat anders 
dan het volledig in beeld brengen welke kosten er bij een 
eigen pand horen. inmiddels hebben we alle bij een eigen 
pand behorende vaste financiële gevolgen prima in beeld 
en boekhoudkundig zijn alle noodzakelijke aanpassingen 
aangebracht. 

Naast onze eigen financiële administratie voeren we ook de 
financiële administratie van de in 2011 opgerichte stichting 
visserijkundig onderzoek. 

Beleidszaken
Zoals in het vorige jaarverslag is aangegeven hebben de 
meeste vBC’s op tijd (voor 1 januari 2011) hun visplan-
nen opgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan het 
ministerie van e, l & i (voorheen lNv). Helaas is er in het 
afgelopen jaar nog altijd geen definitief bericht van het 
ministerie van e, l & i hoe om te gaan met de ingediende 
visplannen. erg frustrerend, aangezien hier een jaren-
lange intensieve voorbereiding aan ten grondslag ligt en 
verschillende partijen hun eigen belangen hebben moeten 
behartigen, wat soms niet zonder slag of stoot ging. onze 
organisatie is partner in maar liefst 7 vBC’s, de sportvisserij 
heeft daarmee een groot belang, waarvoor we ons intensief 
inzetten.

Jeugd en promotie
Het afgelopen jaar is weer met hulp van vele vrijwilligers 
het vissen en het omgaan met vis en zijn leefomgeving ge-
promoot. er zijn een aantal jaarlijks terugkerende activitei-
ten, maar ook dragen we graag ons steentje bij aan nieuwe 
activiteiten, waarbij we onze sport kunnen promoten.
ook het verzorgen van vislessen op basisscholen is het 
afgelopen jaar verder uitgebreid evenals het aantal gecerti-
ficeerde vismeesters.

elders in dit jaarverslag kunt u meer lezen over de werk-
zaamheden en activiteiten die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden.
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Financiën
Het jaar 2011 hebben we kunnen afsluiten met een positief 
resultaat, echter hoger dan begroot. De totale baten lig-
gen in lijn met de begroting en de lasten vallen ongeveer  
€ 13.000 lager dan begroot. Per saldo komen we dan op 
een overschot van circa € 15.000.

in vergelijking met 2010 heeft de ledenaanwas zich voortge-
zet. er zijn in 2011 ruim 2.500 meer vispassen verkocht en 
ook het aantal jeugdleden is met 1.500 gestegen. de verkoop 
van nachtvispassen en combipassen (Nacht-/derde Hengel-
vispas) lijkt zich te stabiliseren.
de verkopen van de stekkenkaarten (vecht en iJssel) lopen 
niet goed. om de verkopen te stimuleren in 2011 hebben wij 
bij aanschaf van een pakket van beide stekkenkaarten een 
actieprijs gekend. Mede doordat het aantal verkooppunten 
beperkt is (hoofdzakelijk geschieden verkopen via de webwin-
kel) liep dit niet storm. gezien het hoge voorraadniveau en de 
lage verkopen hebben wij de voorraad stekkenkaarten (iJssel 
en vecht) afgewaardeerd met € 7.382. 
per 31 december 2011 hebben wij een reservering opgeno-
men voor het openstaande saldo aan verlofuren. Het totale 
saldo aan reservering bedraagt € 9.700. in de begroting was 
geen rekening gehouden met deze reservering. 
de huisvestingskosten over 2011 vielen hoger uit dan be-
groot. Belangrijkste oorzaken zijn de hogere onderhoudskos-
ten met name veroorzaakt door een lekkage op het verdie-
pingsdak en hogere energiekosten. de hogere energiekosten 
worden veroorzaakt door een hoger energieverbruik dan 
verwacht. in 2012 worden maatregelen genomen om het 
energieverbruik terug te dringen. 
de controlekosten over 2011 zijn beduidend lager uitgevallen. 
de verwachte stijging aan de opleidingskosten is achterwege 
gebleven en anderzijds is de bijdrage voor de controles 
vanuit sportvisserij Nederland verhoogd ten opzichte van de 
begroting. 
evenals voorgaande jaren zit het grootste verschil tussen de 
realisatie en de begroting in de post Water- en visstandbe-
heer. de commissie Water- en visstandbeheer heeft dit jaar 
minder visserijkundige onderzoeken uitgevoerd en ook pro-
jecten/monitoring heeft minder kosten met zich meegebracht 
dan begroot. Hierdoor is het resultaat ongeveer 20.000 euro 
positiever dan geschat. 
vanaf 2012 zal de begroting een zuiverder beeld gaan geven. 
in het najaar van 2011 is de stichting visserijkundig onder-
zoek oost-Nederland opgericht. daardoor zal in de begroting 
2012 geen rekening meer worden gehouden met verschil-
lende (mogelijke) uitgaven. anderzijds vallen ook de bijdrages 
van de waterschappen groot salland en veluwe weg. 

Materiële vaste activa
de belangrijkste investeringen hebben betrekking op com-
puterapparatuur, inventaris, Cv ketel en een toegangsweg 
naar de iJssel te Zalk. de Cv ketel was helaas sneller aan 

vervanging toe dan verwacht. de toegangsweg naar de iJssel 
is in het kader van de subsidieregeling “Fonds verbetering 
sportvisserijmogelijkheden” voor ongeveer de helft van het 
aankoopbedrag bekostigd door sportvisserij Nederland. 
in 2011 zijn de materialen van de afvisploegen overgedragen 
aan de stichting visserijkundig onderzoek oost-Nederland. 

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2011 ruim € 328.000 (2010: € 393.000). in 2012 zullen wij 
onderzoeken op welke wijze we het rendement op het saldo 
aan liquide middelen risicoloos kunnen vergroten. 

Algemene reserve
Het resultaat van 2010 is conform het besluit op de alv toe-
gevoegd aan de algemene reserve. 

Garantiereserve huurverplichting
eind 2010 is door ons een reserve gevormd voor de huurver-
plichting welke per 31 december 2010 bestond. de huur-
verplichting had betrekking op het gehuurde pand in Heino 
welke wij in december 2010 verlaten hebben. de huur van 
het pand liep echter door tot 31 december 2011. in 2011 is 
de volledige garantiereserve vrijgevallen ten gunste van de 
huurlasten van het pand in Heino. 

Hypothecaire leningen
Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofd-
som van de hypotheken boetevrij af te lossen. aangezien het 
saldo aan liquide middelen toereikend was, hebben wij in 
begin augustus 5% van de hoofdsom van beide hypotheken 
boetevrij afgelost. Belangrijke overweging daarbij was dat 
de rentevergoedingen op een spaarrekening dan wel op een 
depositorekening lager waren, dan de rentelasten die wij 
moeten betalen op de hypotheek. 

Wij hebben de hypothecaire lening met een rentevaste peri-
ode van 1 jaar (oorspronkelijke hypotheekbedrag  
€ 50.000) in zijn geheel boetevrij afgelost na afloop van de 
rentevaste periode in november. 

de resterende schuld van de hypothecaire lening met een 
rentevaste periode van 3 jaar bedraagt per ultimo 2011  
€ 281.500,- (2010: € 350.000). in 2011 is naast de extra aflos-
sing van 5% van de hoofdsom tevens begonnen met aflossen 
van de hypotheek in overeenstemming met het aflossings-
schema. overeenkomstig de afspraken met de financierder 
hebben wij in het 4e kwartaal van 2011 de eerste reguliere 
aflossing gedaan op deze hypotheek. deze afspraak is 
destijds contractueel vastgelegd rekening houdende met de 
contractuele huur voor het pand in Heino die wij nog moesten 
voldoen. de aanvang van aflossen was om deze reden uitge-
steld tot vierde kwartaal van 2011. 
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Staat van baten en lasten

 2011 werkelijk € 2011 begroot € 2010 werkelijk €

Baten 562.786 554.850 551.246

Overige baten 8.148 15.400 10.008

 570.934 570.250 561.254

    

Lasten 547.776 561.650 501.015

Overige lasten 8.017 7.000 6.881

 555.793 568.650 507.896

    

Overschot 15.141 1.600 53.358

Balans (voor bestemming overschot)

aCtieF 31-12-11 € 31-12-10 €

 

Materiële vaste activa  596.071 594.213

 

Vlottende activa

voorraden 13.556  16.215  

vorderingen 82.936  87.032  

  91.492 103.247

 

Liquide middelen  328.964 392.958

  1.021.527 1.090.418

 

passieF  31-12-11 €  31-12-10 €

 

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  419.568 462.806

alg. reserve  81.517 28.160

  501.085 490.966

vastgelegd vermogen 0  26.268  

Huurverplichting 45.178  44.643  

voorz.arbeidsconflict 22.147  21.884  

onvoorz.verv.bezitt. 18.993  18.768  

Fonds randmeren 20.400  20.400  

voorz.nw.projecten 6.192  6.192  

egalisatiefonds  112.910 138.155

 

Langlopende schulden 281.500 350.000

Kortlopende schulden 126.032 111.297

1.021.527 1.090.418
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De rayons zijn een onmisbare schakel tussen het bestuur en organisatie van Sportvisserij 
Oost-Nederland en de verenigingen. Een schakel die nog belangrijker moet worden.
Komend jaar zal er in overleg met de rayonbesturen gewerkt moeten worden aan een opzet 
hoe dit nog meer gestalte zal moeten krijgen.
Verenigingsbesturen zullen de weg naar hun rayon nog beter moeten weten te vinden. 
Diverse zaken moeten binnen een rayon kunnen worden opgelost. Per slot van rekening 
beschikt men binnen de rayons samen met de plaatselijke verenigingen over de meeste  
gebiedskennis. Dagelijkse problemen gaan vaak over regionale zaken. Van deze kennis 
moet optimaal gebruik worden gemaakt.
Communicatie is hierbij van groot belang. 
Wel dient men te kunnen rekenen op een ondersteuning van de professionele medewerkers 
bij Sportvisserij Oost Nederland. Sommige zaken dienen centraal te worden opgepakt waar-
bij ondermeer het overleg met waterbeheerders, natuurorganisaties etc. onder de aandacht 
wordt gebracht. Betrokkenheid van de rayons is hierbij een vanzelfsprekendheid.
In het jaar 2011 is er sprake geweest van een goede samenwerking en wisselwerking tussen 
de rayonvertegenwoordigers en uw bestuur. Bij allen is het besef aanwezig dat de belangen 
van de sportvisser centraal staat.
Door dit boven aan de lijst te zetten zijn we er in geslaagd op een zakelijke maar ook pret-
tige manier samen te werken.

Inleiding

Rayons

Aantal bestuurs- en ledenvergaderingen
Het bestuur heeft het afgelopen jaar tien bestuursvergaderingen, twee ledenvergaderingen 
en twee bijeenkomsten met de controleurs belegd.  
een extra bestuursvergadering werd ingelast in verband met het onverwachte overlijden ons 
bestuurslid Henk gerritsen op 11 juni 2011 in de leeftijd van 66 jaar. 
door het overlijden van de heer H. gerritsen zijn de bestuurstaken binnen rayon 1 opnieuw 
verdeeld. de wedstrijdzaken zijn overgenomen door de penningmeester Herman Meijlof 
en de supervisie over de controle binnen de rayons 1 t/m 4 is overgenomen door Martijn 
van leeuwen. de portefeuille Water- en visstandbeheer werd toebedeeld aan ons nieuwe 
bestuurslid renee edam-geertsma.  

Rayon 1

Zowel de ledenvergadering in april alsook de ledenverga-
dering in oktober werd goed bezocht. tijdens de najaars-
vergadering werden de diverse bestuursmutaties door de 
aanwezige leden bekrachtigd en werd de bestuurssamen-
stelling als volgt:
Voorzitter B. Meijer
Secretaris F.J.W.M. Mensink
Penningmeester/wedstrijdzaken H. Meijlof
Controlecoördinator A. van den Ham
Jeugdzaken H. Voerman
Supervisor controle Rayons 1-4 M. van Leeuwen
Water- en visstandbeheer R. Edam-Geertsma

Activiteiten Controle en handhaving
rayon 1 heeft ongeveer vijftig actieve controleurs, die on-
dersteund worden door enkele boa`s.  als pilotproject wordt 
door een select groepje controleurs de gegevens ingevoerd 
in het t.r.s.-systeem. Het ligt in de bedoeling, dat alle con-
troleurs dit zullen gaan doen. Het nut van dit t.r.s.-systeem 

is, dat de boa’s, die vrij toegang hebben tot dit systeem, vrij 
snel kunnen zien waar extra gerichte controle noodzakelijk is.
de heer H. Holsbeek begeleidt namens de Federatie dit 
project.
gebleken is dat ook in 2011 tijdens de diverse controleron-
des veel overtredingen zijn geconstateerd. 

Jeugdzaken
door het bestuur van rayon 1 zijn diverse projecten opge-
zet, om de verenigingen te activeren om meer aandacht 
te schenken aan hun jeugdleden. desgevraagd kunnen zij 
ondersteuning krijgen via het rayon dan wel de Federatie.
ook in 2011 heeft rayon 1 voor de jeugdleden van de 
aangesloten verenigingen een viswedstrijd georganiseerd 
en wel op 18 juni 2011. deze wedstrijd werd gehouden aan 
de dollegoorvijver van de almelose hengelsportvereniging 
“vislust”.
Bij de korpsen werd Hsv ’t vangertje uit denekamp kam-
pioen, gevolgd door Hsv ons vermaak uit rijssen, die de 
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tweede plek in de wacht sleepte. de derde plaats werd 
veroverd door Hsv vislust uit almelo.
individueel winnaar bij de jeugd werd stan van Bentem van 
Hsv ’t vangertje uit denekamp (3320 gram). de tweede 
plaats moest worden gedeeld door Wout Hermelink van 
Hsv ’t vangertje uit denekamp (660 gram) en roy Brinks 
van Hsv ons vermaak uit rijssen (660 gram). alle drie van 
harte gefeliciteerd.

Wedstrijdzaken
de aanvragen van wedstrijden voor de wateren binnen ra-
yon 1 kunnen worden gedaan via het nieuwe e-mailadres: 
svonrayon1@gmail.com

Water- en Visstandbeheer
door de bestuursleden van rayon 1 werden diverse ver-
gaderingen bij sportvisserij oost-Nederland bezocht die 
betrekking hadden op Water- en visstandbeheer.

Jubilea
door bestuursleden werden enkele namens svoN onder-
scheidingen uitgereikt aan enkele personen van verenigin-
gen behorende bij rayon 1.

Sport Visserij Oost Nederland
de voorzitter van rayon 1, de heer B. Meijer, heeft als 
bestuurslid van svoN diverse vergaderingen bijgewoond. 
stukken die besproken werden en betrekking hadden op 
rayon 1 werden in de bestuursvergaderingen van rayon 1 
behandeld.
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Samenstelling bestuur over 2011:
Voorzitter  J.G. van de Put
Secretaris J. Schepers
Penningmeester J.C. Lammers
Bestuurslid jeugdzaken H.G.J. Jansen
Bestuurslid F. van Huizen
Wedstrijdsecretaris J. Pelgrim voert zijn functie nog steeds op vrijwillige basis uit. Hij is geen 
bestuurslid van rayon 2.

Rayon 2

raYoNs

ook in 2011 heeft het bestuur getracht het bestuur weer op 
volle sterkte te krijgen wat helaas niet gelukt is. 
de voorzitter J.g. v/d put heeft op de alv van 2011 zijn 
functie neergelegd en afscheid genomen, dit deels wegens 
ziekte en daarnaast omdat hij het bereiken van zijn 70-jarige 
leeftijd een mooi moment achtte om te stoppen met ver-
schillende activiteiten binnen de hengelsport. de heer  
J. riemsdijk heeft zich beschikbaar gesteld om de plaats van 
J.g. van de put over te nemen. 

Algemeen
Het bestuur heeft 6 bestuursvergaderingen en 1 alv gehouden.
de ledenvergadering is door onvoorziene omstandigheden 
t.a.v. de locatie en vakanties verschillende malen uitgesteld. 
We hopen dat het dit jaar weer volgens de normale planning 
verloopt.
Misschien is het op termijn mogelijk om de ledenvergade-
ring in het kantoor van de federatie te houden.

Zoals eerder vermeld, hebben we veel zorgen over het op 
peil brengen van het bestuur. We moeten vooruit denken, 
helaas zijn er meerdere bestuursleden die wegens ziekte of 
hun gevorderde leeftijd hun taken willen neerleggen. 
Komen er geen nieuwe bestuursleden, dan wordt het wel 
erg lastig om als bestuur te kunnen functioneren.

Controle
Nog steeds is de behoefte aan controle in rayon 2 erg groot. 
door steeds te melden waar overlast plaatsvindt, kan de 
controle hier geïntensiveerd worden. Helaas is het niet mo-
gelijk om situatiegericht controle in te zetten. Het is daarom 
van groot belang dat alle controleurs in rayon 2 regelmatig 
rapporteren. aan de hand van de meldingen en rapportages 
kunnen op de juiste locaties structureel extra controles inge-
pland worden. ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag 
is er een vacature voor coördinator controle in rayon 2, rap-
portages kunnen voorlopig nog rechtstreeks aan het kantoor 
te raalte gestuurd worden. 

ook tijdens wedstrijden is het mogelijk dat er gecontroleerd 
wordt. een van de regels is dat om de 6 uur de vis gewogen 
dient te worden bij wedstrijden die langer duren dan 6 uur. 
onze wedstrijdsecretaris heeft geconstateerd dat op diverse 
aanvragen voor wedstrijden een tijdsduur langer dan 6 uur 
vermeld staat. in de praktijk bleek dit echter te gaan om de 
tijd dat men het wedstrijdparkoers wilde gebruiken, terwijl 
de wedstrijd vaak korter dan 6 uur duurde. om te voorko-
men dat deelnemers tijdens controle moeten gaan wegen, is 
in overleg met de aanvragers de daadwerkelijke wedstrijd-
duur op de schriftelijke toestemming vermeld.
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Sportvisserij Oost-Nederland
vanuit rayon 2 is J.C. lammers afgevaardigde in het 
bestuur van de federatie. gedurende het jaar informeerde 
hij het rayonbestuur tijdens de bestuursvergaderingen met 
nieuws en vragen van de federatie.
vanuit oost-Nederland is het verzoek gekomen eens te 
kijken wie vanuit het rayon de vergaderingen van  water-
beheerders, waarbij onze federatie is uitgenodigd, zou kun-
nen bezoeken, om direct te kunnen inspelen op verande-
ringen die ons aangaan. verder is tijdens de alv van rayon 
2 informatie verstrekt over een cursus voor het werven van 
vrijwilligers, iets wat in 2012 verder ingevuld zal worden. 
vanuit het kantoor te raalte heeft de heer H. Holsbeek een 
presentatie verzorgd over controle. er is als pilotproject 
binnen rayon 1 een nieuw registratiesysteem voor contro-
leurs in gebruik genomen, waarbij men kan zien waar er 
gecontroleerd wordt en hoe vaak.

Wedstrijdsecretaris/Penningmeester
Het verstrekken van de wedstrijdtoestemmingen verloopt 
over het algemeen probleemloos. de aanvrager betaalt 
vooraf de kosten voor de toestemming en vervolgens ver-
stuurt de heer J. pelgrim deze toestemming.

Wedstrijden
in 2011 heeft rayon 2 wederom drie wedstrijden georgani-
seerd. de individuele iJsselwedstrijd op de derde zaterdag 

in mei trok ongeveer 45 deelnemers, die samen 66.230 
gram vis wisten te vangen.
1e werd d. van rijssen van dHv uit deventer met 8.200 
gram 2e werd H. Hendriksen van tog uit apeldoorn met 
6.950 gram en 3e werd Hr. v/d vloot uit gorssel met 6.650 
gram
de korpsenwedstrijd van oktober werd gewonnen door 
korps 2 van de sportvisser uit Wapenveld met 10 punten en 
11.000 gram vis, 2e werd het korps 1 van de sportvisser uit 
Wapenveld met 19 punten en 6.950 gram vis en 3e werd 
korps 2 van Hvo uit vaassen, ook met 19 punten maar met 
iets minder gewicht: 5200 gram.
de jaarlijkse besturenwedstrijd werd gevist op de 1e 
woensdag van juli, ook hier is de deelname rond de 45 
deelnemers.
deze wedstrijd is bedoeld voor mensen die een bestuurs-
functie binnen een vereniging vervullen. om geen scheve 
gezichten te krijgen zullen we er beter de hand aan houden 
dat mensen die geen bestuursfunctie hebben, uitgesloten 
worden van deze wedstrijd.
Uitslag besturenvisdag 2011: 1e werd H. Middelink van 
tog uit apeldoorn - instroom 9.600 gram, 2e werd s. uit 
de Bulten van de sportvisser uit Wapenveld – uitstroom 
5.520 gram en 3e werd J. Klein Baltink van ons genoegen 
uit gorssel – middenvak 3.600 gram. totaal werd er deze 
dag 73.220 gr vis gevangen. Het bestuur van rayon 2 be-
dankt allen voor hun deelname.
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Rayon 3 De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter P. van Lier
Secretaris A.B. Benjamins (tevens Algemeen Bestuurslid SVON)
Penningmeester E. Prent (tevens commissielid WaVi SVON, coördinator controle)
Wedstrijdzaken J.M. Zwaan (tevens reservelid WaVi SVON)
Jeugdzaken J. Weening
Alg. Bestuurslid P. Janssen
Alg. Bestuurslid H.G. Barink

in het jaar 2011 werden 4 bestuursvergaderingen gehouden. 
deze vergaderingen werden door bijna alle bestuursleden 
bezocht.

Waren er in 2010 nog 19 hengelsportverenigingen aangeslo-
ten bij rayon 3, in 2011 zijn dat er 18.
door een gebrek aan vrijwilligers bij Hsv de ruisvoorn te 
ruinen/ruinerwold is besloten deze vereniging op te heffen. 
Jammer! temeer omdat in 2010 nog het 60-jarig jubileum 
werd gevierd. gezien de goede kontakten met de Meppeler 
Hengelaarsvereniging kunnen leden van deze opgeheven 
vereniging zich hierbij aansluiten, wat dan ook in de meeste 
gevallen is gebeurd.
Middels 2 ledenvergaderingen werden de 18 aangesloten 
verenigingen op de hoogte gehouden. doorgaans zijn bij 
deze vergaderingen 10 à 12 verenigingen vertegenwoor-
digd, alsmede op uitnodiging enkele bestuursleden van 
svoN.
Bestuurlijk zijn herkozen voor een volgende periode van 3 
jaar de heren van lier, Janssen en Barink.
rayon 3 feliciteert Hsv steenwijk met haar 65-jarig jubileum.
Bij bovengenoemde vergaderingen werd uitgebreid stilge-
staan bij de verschillende positieve regionale en landelijke 

veranderingen in 2011, zoals de aankoop van een eigen 
kantoorpand in raalte, de naamswijziging en een statuten-
wijziging.

landelijk is er thans bij sportvisserij Nederland een nieuw 
bestuur conform het sportvisserijbeleidsplan 2010-2015, 
getiteld “sterker samen Werken”.
Hierin wordt de koers voor het totaal van hengelsportorgani-
saties in Nederland tot 2015 aangegeven. Het rayon speelt 
hierin ook een belangrijke rol. eensgezind zullen wij bepaal-
de beleidsplannen gaan oppakken en gezamenlijk hopen wij 
de toekomst voor de sportvissers nog beter vorm te kunnen 
geven. Belangrijke items zijn wedstrijd- en jeugdbeleid.

Water en visstandbeheer.
op positief advies vanuit de Wavi is het bestuur akkoord 
gegaan met de uitzet van karper in Meppel en omliggende 
wateren. ook worden de mogelijkheden bekeken om kar-
per uit te zetten in het gat te onna.
Kontakten zijn er gelegd met de gemeente Zwartewater-
land voor het verkrijgen van visrechten in de omgeving van 
genemuiden.
Binnen de Commissie Wavi is men bezig een andere struc-

raYoNs
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tuur aan te brengen t.a.v. taken etc. dat houdt in dat er 
op termijn ook meer een beroep op de rayons zal worden 
gedaan om medewerking te verlenen aan bijvoorbeeld 
vBC’s en visserijkundige onderzoeken.

Binnen ons gebied worden wij goed op de hoogte gehou-
den door de provincie en van de dienst landelijk gebied. 
Zo zijn er begin 2011 baggerwerkzaamheden verricht in het 
kanaal steenwijk-ossenzijl.
ook is er een nieuwe polder gereed, namelijk de Beul-
aker polder. Mogelijk kunnen we hier nieuwe visrechten 
verkrijgen. 

Waterschap Reest en Wieden.
de vBC Waterschap reest en Wieden is thans een feit. 
Henk slagter heeft als adviseur van svoN, met zijn grote 
kennis van het gebied, zitting in deze vBC. daar waar het 
nodig is, zal vanuit het bestuur van rayon 3 de nodige 
inbreng gegeven kunnen worden.

opnieuw zijn er gesprekken geweest over de visrechten op 
de oude vaart. de Federatie groningen/drenthe had de 
wens om de provinciegrens te hanteren, maar na verschil-
lende gesprekken is toch besloten om de grenzen van 
beider werkgebieden te hanteren, waardoor er uiteindelijk 
niets verandert t.a.v. de visrechten.

Activiteiten controle en handhaving.
in maart was er de jaarlijkse controlebijeenkomst van rayon 
3, waarbij ook de rayoncoördinatoren van de andere rayons 
waren uitgenodigd. Hoewel wij 23 verenigingscontroleurs 
binnen rayon 3 hebben, worden de controleformulieren 
nog steeds niet door iedereen ingevuld of toegestuurd.
standpunt van het rayonbestuur is dan ook: niet invullen en 
niet toesturen, dan ook geen vergoeding.
op deze bijeenkomst werden er nieuwe controleformulie-
ren uitgedeeld en gaf Hans Holsbeek tekst en uitleg over 
de verenigingscontrole en het Boa-registratiesysteem 
(Brs).
op termijn zal er onderscheid gemaakt worden tussen fe-
deratiecontroleurs en verenigingscontroleurs en zal er een 
leidraad gemaakt worden voor beginnende controleurs.

Wedstrijdactiviteiten Rayon.
om de bestuursleden te bedanken voor hun inzet werd de 
besturenwedstrijd gehouden op de vaste derde zaterdag 
van mei. de organisatie was dit keer in handen van Hsv Het 
Zwartewater te genemuiden.
Het parcours was gelegen aan het venerietekanaal. Hoewel 
het kanaal nogal ver vanaf de verharde weg gelegen is, had 
Hsv Het Zwartewater er toch voor gezorgd dat de deel-
nemers de auto’s zo kort mogelijk bij het parcours konden 
parkeren. de dag zelf was qua weer uitstekend, echter de 

vangsten vielen bar tegen. er waren dan ook nogal wat 
nullen te noteren. Met 200 tot 300 gram viel men al in de 
prijzen.
al met al kunnen wij toch terugzien op een geslaagde dag 
met dank en complimenten aan Hsv Het Zwartewater uit 
genemuiden.

Jeugdactiviteiten
Zowel voor svoN als svN is het onderdeel jeugdzaken 
speerpunt van beleid. We willen kinderen goed leren vissen 
en willen maatschappelijk daarin onze verantwoordelijkheid 
nemen. Zo is svN gestart met het verzorgen van presenta-
ties over jeugdbeleid tijdens de ledenvergaderingen van de 
rayons.
o.a. het opleiden van vismeesters en het geven van visles 
op basisscholen worden nader belicht.
een gezamenlijke aanpak is hiervoor vereist!
Binnen ons rayon hebben wij een aantal verenigingen die 
een actief jeugdbeleid hebben. ook het vermelden waard is 
dat Marc Zwaan thans gecertificeerd vismeester is en in 2011 
al een aantal vislessen op basisscholen verzorgd heeft.
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Rayon 4 De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven in 2011
Voorzitter J. de Vries (tevens Algemeen Bestuurslid SVON)
Secretaris M. Klein
Penningmeester J. Braakman
Wedstrijdzaken B.J. Spijkers
Alg. Bestuurslid G.J. Manenschijn
Alg. Bestuurslid M. Ligtenberg
Alg. Bestuurslid J. Haar 
Afgevaardigde in de Commmissie Wavi: L. Fokke

Aantal bestuur- en ledenvergaderingen
Het rayonbestuur heeft het afgelopen jaar 5 maal verga-
derd en 1 ledenvergadering gehouden. de opkomst bij 
deze vergaderingen is bijna 100%, hieruit kunnen wij stellen 
dat de betrokkenheid vanuit de verenigingen binnen rayon 
4 erg groot is. in deze vergaderingen komen allerlei onder-
werpen aan de orde die dan weer doorgespeeld worden 
naar svoN.

Activiteiten controle en handhaving
al vele jaren is er regelmatig controle aan de waterkant in 
rayon 4, wat resulteert in een grotere verkoop van vispas-
sen en steeds minder zwartvissers. toch blijven controles 
nodig, niet alleen op visdocumenten c.q. zwartvissers, 
maar ook om misstanden langs de waterkant te signaleren. 
graag zien wij dan ook nieuwe verenigingscontroleurs die 
een deel van de controles willen uitvoeren in hun eigen 
omgeving. aankomend jaar krijgen wij te maken met 
nieuwe regels. Belangrijk voor de controle en handhaving 
is: uniformiteit in regelgeving.

Wedstrijdactiviteiten rayon
de Jaarlijkse besturenwedstrijd voor onze leden is het afge-
lopen jaar georganiseerd door Hsv top uit Coevorden. 
Het afgelopen jaar heeft Hsv de Brasem uit dedemsvaart 
de jeugdwedstrijd van rayon 4 georganiseerd.
op de laatste zaterdag in mei organiseerde svoN weder-
om een jeugddag voor alle jeugdleden van de federatie in 

raalte en natuurlijk ook voor kinderen die nog geen lid zijn 
van een vereniging; hier zagen we een redelijke opkomst 
en het werd een succes.

Westrijdvergunningen
Het aanvragen van wedstrijd vergunningen verloopt goed. 
de meeste verenigingen houden zich aan de van hen ge-
vraagde spelregels. 

Hengelvangstregistratie
de hengelvangstregistratie begint iets beter te lopen, al 
zijn er nog wel verenigingen die het formulier niet heb-
ben teruggestuurd. van de 340 wedstrijden zijn er 160 
uitgewerkt. aan de in totaal 160 wedstrijden deden 2.975 
personen mee die totaal ruim 2.600 kilo vis vingen. als dit 
doorrekenen naar de 340 wedstrijden dan komen we met 
6.320 vissers op een totaal van ruim 5.500 kilo vis.
Hengelvangstregistratie wordt steeds belangrijker. in 
gesprekken met vBC en waterschappen moeten we met 
cijfers komen en niet met veronderstellingen. 

Water- en visstandbeheer
de toegankelijkheid van de regge zal op termijn verande-
ren. als je er eenmaal zit, dan is het vaak genieten. Zorgen 
baart ons nog wel het steeds helderder wordende water. 
dit zorgt voor een wilde plantengroei, vooral in de wat 
ondiepe wateren, waardoor deze op den duur onbevisbaar 
zullen worden.

Hengelvangstregistratie (HVR)
Jarenlang heeft peter van schijndel de individuele vang-
stenregistraties verwerkt en daarnaast wordt binnen ons 
rayon veel bij wedstrijden aan vangstenregistratie gedaan. 
Binnen ons rayon heeft elke vereniging wel een rappor-
teur. Zonder anderen tekort te doen past Hsv ‘t stekkie bij 
wedstrijden altijd Hvr toe met de beschikbare materialen 
die hier voorhanden zijn. Zo hadden zij tot medio 2011 de 
gegevens van 20 wedstrijden.
Wedstrijden lenen zich bij uitstek om aan Hvr te doen: veel 
vissers, veel hengels, veel uren en hopelijk ook veel vis.

al met al is een goede Hvr door de hengelsport van 
essentieel belang om als gesprekspartner op te kunnen tre-
den in het waterbeheer. denk hierbij aan vangstgegevens 
die binnen vBC’s gebruikt kunnen worden om een visplan 
te schrijven. Wij als hengelsport kunnen zo ook onze maat-
schappelijke positie versterken. Meer promoten en doen is 
hier zeker op zijn plaats, waarbij ook de individuele visser 
niet vergeten mag worden.
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De contacten met de beroepsvisserij zijn voor de sportvisserij in een aanzienlijk deel van ons 
gebied van groot belang. Naast het feit dat er tussen beroeps- en sportvisserij meer zaken 
zijn die ons binden dan die ons scheiden, zijn de wederzijdse huurovereenkomsten voor 
visrechten eveneens een belangrijke aanleiding voor een goede samenwerking. Zoals mag 
worden verondersteld, kennen wij, in tegenstelling tot de over het algemeen landelijke gel-
dende situatie, waarbij de visrechten zijn ondergebracht bij de sportvisserij, in de kop van 
Overijssel (de boezem) bijvoorbeeld de situatie dat wij daar zelf geen visrechten hebben, 
maar vissen op machtiging van het beroep dat de visrechten pacht van o.a. het Waterschap 
Reest en Wieden en van Natuurmonumenten. 

Contacten met 
beroepsvisserij

goede samenwerking is dus van belang voor alle partijen. 
Met name de situatie in dit gebied is zonder meer accep-
tabel voor de sportvisserij en als er wat te wensen is, weten 
we elkaar te vinden. 
eén en ander heeft er mede aan bijgedragen dat we in de 
kop van overijssel zover zijn dat er in het afgelopen jaar 
een vBC (reest & Wieden) tot stand is gekomen waar naast 
het beroep en de sport ook het waterschap en de terrein-
beheerders (Natuurmonumenten en staatsbosbeheer) zijn 
vertegenwoordigd. een belangrijke vooruitgang, omdat 
alle zaken die annex zijn met visserij daar op de agenda 
worden geplaatst zodat begrip voor elkaars belangen kan 
ontstaan en gezocht kan worden naar voor allen bevredi-
gende oplossingen.
ook is nu reeds bereikt dat met ingang van januari 2013 
de pachttarieven die reest en Wieden vraagt, zowel voor 
beroep als sport, drastisch worden teruggebracht. 
verder wordt er naar gestreefd de samenwerking tussen 
beroep en sport zoveel mogelijk gestalte te geven binnen 
de bestaande vBC’s. Zo zijn er ook contacten met het 
beroep binnen o.a. de vBC iJssel+, de vBC groot salland, 
de vBC velt en vecht en de vBC Zuiderzeeland en niet te 

vergeten de vBC twentekanalen die vanuit onze organisa-
tie worden ondersteund.
duidelijk is dat de positie van de beroepsvisserij niet 
florissant is. Belangrijke redenen daarvoor zijn de maatre-
gelen in het kader van het aalherstelplan en het verbod op 
aalvangst in gebieden waar de waterbodems zijn vervuild 
met dioxine.
dit kan tot gevolg hebben dat de vangst van schubvis, 
in gebieden waar de beroepsvisserij vergunningen heeft, 
zal worden opgevoerd. door middel van vangstregistratie 
wordt getracht de vinger aan de pols te houden. Jaarlijks 
voortdurend teruglopende vangsten door het beroep kun-
nen duiden op een verstoring van het visbestand. dit wordt 
zorgvuldig gevolgd.
al met al blijft de problematiek tussen sport- en beroepsvis-
serij een voortdurend aandacht- en tijdvergend fenomeen 
waarbij het van belang is met elkaar, in zo positief moge-
lijke zin, in gesprek te blijven.
Niet vergeten mag worden dat zowel sport als beroep, vaak 
op historische gronden, rechten hebben waar uitsluitend 
aan getornd kan worden binnen kaders van regulier overleg 
en met instemming van beide partijen.
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Wat gebeurt er nou allemaal met o.a. de inkomsten uit de Nacht- en gecombineerde Nacht-/Derde HengelVISpas?

Controleresultaten 2011  
en ontwikkelingen 2012

BOA’s
Uit deze inkomsten wordt bijgedragen in de kosten voor 
een 30-tal boa’s waarvan we er zelf 11 in dienst hebben. 
alle boa’s registreren in het boaregistratiesysteem (Brs).
Uit deze cijfers kan de conclusie getrokken worden dat de 
controles resultaat hebben!

Het aantal controles is bijna verdubbeld. 
Het aantal pv’s wat is uitgeschreven was in het afgelopen 
jaar 7% van de gecontroleerde vissers tegenover een per-
centage van bijna 11% in 2010.
de waarschuwingen lagen in 2011 heel iets hoger, met een 
percentage van 9% is dit slechts 1% meer dan in 2010.

2011 2010

Aantal vissers 5998 3285

Aantal waarschuwingen 547 265

Aantal PV 398 347

Inbeslagnames 3 1

Controle gegevens uit boaregistratiesysteem ( BRS) over 2011:

Verenigings- en federatiecontroleurs
Naast controles door boa’s vinden veelvuldig controles 
plaats door verenigings- en federatiecontroleurs. 
in rayon 1 is met zo’n 20 controleurs de pilot toezichtre-
gistratiesysteem (trs) gedraaid. Het aantal controleurs wat 

daadwerkelijk ook geregistreerd heeft in trs is slechts 11.
sportvisserij oost-Nederland heeft een 2e controleboot 
aangeschaft. deze zal ingezet worden in de kleinere wateren 
en dan met name gericht op de stroperij met zetlijnen, 
staand-want en fuiken.

2011

Aantal vissers 621

Waarschuwingen 172

Maatregelen 14

De resultaten:
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Belangenbehartiging
We hebben een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals:

•	 1	t/m	6	februari:	de	beurs	Jagd	und	Hund	in	Dortmund
 Zo’n 80.000 bezoekers smullen bijna een volle week van vele nieuwtjes en mooie artikelen op het 

gebied van jacht en sportvisserij. deze keer hadden we de door onze leden geschonken lCd-tv 
bij ons en deze fungeerde prima als publiekstrekker! Met een internetaansluiting konden we via 
de visplanner mensen wegwijs maken in de benodigde vergunningen. ook wisten we weer vele 
leuke visarrangementen van campingeigenaren in ons werkgebied aan de man te brengen.

•	 5	en	6	februari:	Carp	2011
 een zeer populaire beurs voor de echte karpervisser. Met een aantal vrijwilligers van visserijver-

eniging de Hengelsport hebben we hier samen met sportvisserij Nederland een stand bemand 
om het gezamenlijk belang uit te dragen.

•	 14	mei:	IJsseldeltadag
 Wederom een zeer geslaagde dag die volledig verzorgd werd door de enthousiaste vrijwilligers 

van vliegvisclub the Kingfisher. deze keer was het schoolplein van een basisschool in het cen-
trum van Mastenbroek het decor van de iJsseldeltadag. in onze stand kregen bezoekers de kans 
om hun eigen vlieg te binden en op het veld achter de school was de gelegenheid om eens te 
werpen met een vliegenhengel.

•	 28	mei:	Jeugddag	Oost	Nederland
 Met deze vijfde jeugddag was het eerste lustrum een feit! Met meer deelnemers dan ooit (92 kin-

deren) werd het een onvergetelijke dag. We hadden dit jaar meer themahoekjes waar kinderen 
alles te weten konden komen over het betreffende onderwerp. Nieuw was dit jaar de deelname 
van een paar roofvissers namens de snoekstudiegroep Nederland/België. Zij hadden een groot 
bord bij zich met een snoek erop en een gat waar je je hoofd doorheen kon steken. dit leverde 
heel wat leuke plaatjes op.

 Naast de bekende spelletjes hadden we nu ook een drill-machine! dit bleek vooral voor de 
volwassenen een populair onderdeel te zijn. iedereen wilde wel eens voelen hoe het is om een 
echt grote vis aan de haak te hebben. soms was het een heus gevecht om de “onzichtbare vis” 
binnen te halen.

 Na de middagpauze werd er natuurlijk ook nog gevist. een fantastisch gezicht, zoveel kinderen 
rondom de drostenkamp vijvers. en er werd ook nog eens leuk gevangen. de organisatie van 
deze jeugddag ligt in handen van een vrij kleine groep vrijwilligers en wordt gesponsord door 
de Beste stek uit ommen en Hollandia Fietsen uit deventer. al deze mensen en natuurlijk de 
begeleiders van de kinderen hebben de jeugddag inmiddels tot een begrip in de regio gemaakt.

•	 11	september:	Salland	Natuurfair
 Helaas werd dit evenement afgelast i.v.m. onbereikbaarheid van het terrein door het slechte 

weer.

Naast de bovenstaande activiteiten konden we ons ook uitleven bij enkele nieuwe  
activiteiten!

•	 14	mei:	de	dag	van	de	vismigratie
 deze activiteit werd ingevuld in samenwerking met het waterschap velt en vecht. enkele leden 

van onze monitoringsploeg salland zijn op deze dag naar plopsaland in dalen getogen om hier 
wat vis te vangen en uitleg te geven aan belangstellenden. verder hadden we een vismeester in 
opleiding bereid gevonden om met kinderen die ter plaatse kwamen kijken een hengeltje uit te 
gooien.

•	 8	juni:	spelletjesmiddag	HSV	Voorst 
 op Nationale Hengeldag waren de mannen van hsv voorst al komen kijken wat er zoal te 

beleven viel tijdens onze jeugddag. daarmee was al snel het idee gevormd om zoiets binnen de 
eigen vereniging te gaan organiseren. Natuurlijk wilden we hier graag aan meewerken en met 
een auto vol spelletjes togen we met een paar vrijwilligers naar voorst om de kinderen hier een 

Promotie en 
Jeugdbegeleiding
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leuke middag te bezorgen. onder het toeziend oog van de maker van de spellen, Jan lägers uit 
Hardenberg, werd het hele parcours opgezet. ouders werd gevraagd bij de spellen te assiste-
ren en de 30 kinderen die hier op af waren gekomen, werden in groepjes verdeeld. een leuke, 
gezellige middag, maar wat het allerbelangrijkst was, was dat Hsv voorst zelf in aansluiting op 
deze middag enkele weken later nog een paar viswedstrijdjes organiseerde voor deze kinderen. 
ook kregen de kinderen die meededen aan de wedstrijden voor de rest van het jaar een gratis 
jeugdvergunning. een hele mooie manier om nieuwe jeugdleden binnen je vereniging te krijgen. 
Natuurlijk kunnen al onze aangesloten verenigingen gratis gebruik maken van de spellen. 

•	 10	juli:	Big	Jump	in	Zwolle
 Met de Big Jump wordt in heel europa op een ludieke manier aandacht gevraagd voor het 

belang van schoon water. in Zwolle werd er niet alleen in het water gedoken, maar ging onder 
andere wethouder e. dannenberg en directeur Wijffels van Natuur en Milieu overijssel met een 
aquabal het water op. Kinderen en volwassenen konden gratis in aquaballen over het water lo-
pen, kregen visles en deden waterproefjes. Helaas is het ons niet gelukt om vrijwilligers te vinden 
om te vissen met de kinderen, maar konden we wel de materialen leveren waarmee mensen van 
Natuur en Milieu overijssel toch de actie konden laten slagen.

•	 26	t/m	28	augustus:	Festival	de	Vecht
 tijdens de Watermarkt werd onze federatie vertegenwoordigd door vrijwilligers van de rietvoorn 

uit ommen. dit evenement is zeer geschikt voor het onderhouden van contacten met andere 
deelnemende partijen zoals staatsbosbeheer, sportvisserij oost Nederland, Waterschap regge & 
dinkel, Waterschap velt en vecht, Waterschap groot salland en vvv vechtdal. 

•	 12	en	13	september:	Scholenprojectdagen	Hoge	Hexel
 evenals vorig jaar hebben we weer gebruik gemaakt van een deel van het presentatiemateriaal 

wat gebruikt wordt tijdens vislessen op de basisschool. Uit de omgeving van Hoge Hexel lijken 
veel sportvissers te komen, want het enthousiasme spatte er vanaf bij de kinderen. velen wisten 
ons te vermaken met verhalen over door hen gevangen vissen. Na afloop van deze dagen waren 
we verheugd een aantal aanvragen te mogen ontvangen voor het verzorgen van een complete 
visles op enkele basisscholen.
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Vislessen op de basisschool
Het afgelopen jaar hebben we er weer 7 gecertificeerde vis-
meesters bij gekregen. ook voor 2012 staan al enkele mensen 
op de deelnemerslijst voor de nieuwe vismeestercursus. We zijn 
hier erg blij mee, omdat het aantal aanvragen voor vislessen 
toeneemt. in 2011 zijn er ruim 20 lessen geregistreerd. We 
weten dat er meer lessen zijn verzorgd. Bij sommige scholen 
is de visles al min of meer geïntegreerd in het lespakket en 
deze scholen hebben rechtstreekse contacten met een bij hen 
bekende vismeester.

Vismagazijnmeester
voor het verzorgen van vislessen en het organiseren van andere 
activiteiten hebben we veel materialen. Naast promotie- en 
beursmaterialen zijn er ook de spellen en veel hengelmateria-
len. deze materialen moeten steeds na gebruik gecontroleerd 
worden en up-to-date gehouden worden. Met name wanneer 
de spullen veelvuldig gebruikt worden, is er helaas weinig tijd 
voor om dit vanuit kantoor te doen. verder moeten er voor de 
vislessen op basisscholen informatietasjes worden samenge-
steld voor de kinderen.
sinds oktober 2011 hebben we daar een vismagazijnmeester 
op vrijwillige basis voor: gerrit Bruggink.
gerrit beheert alle materialen en voert daarnaast kleine klussen 
uit in en aan het gebouw.

Media velen weten ons te bereiken via het world wide web. dat is ook gebleken uit de statistieken die ons 
maandelijks door sportvisserij Nederland worden toegezonden. Het aantal bezoekers in 2011 is 
met 7% gestegen ten opzichte van 2010 naar bijna 21.000 individuele bezoekers per jaar met een 
totaal aantal pageviews van ruim 126.000.
Het afgelopen jaar hebben verschillende hengelsportverenigingen al van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt om hun eigen website op te zetten in dezelfde uitstraling als de federaties en sportvisserij 
Nederland. via deze verenigingswebsites wordt zowel het landelijke als federatieve nieuws ook nog 
eens automatisch gepubliceerd.

sinds maart 2011 worden alle nieuwsberichten die op onze website geplaatst worden ook meteen 
automatisch op twitter geplaatst, wat erin heeft geresulteerd dat de teller van het aantal malen dat 
een nieuwsitem aangeklikt wordt, binnen heel korte tijd oploopt.
Met het aanmaken van een eigen pagina op het steeds populairder wordende Facebook en het 
versturen van een maandelijkse digitale nieuwsbrief in 2012 kunnen we nog veel meer mensen 
bereiken.

Niet alleen digitaal, maar ook nog altijd via de 2 regio-edities van Hét visblad weten we onze ach-
terban te bereiken. steeds weer moeten we schrappen in de vele leuke onderwerpen die we graag 
willen delen met de sportvisser uit ons werkgebied. We hebben helaas maar 8 pagina’s tot onze 
beschikking en die worden ook altijd gevuld. 
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Wedstrijdcommissie Het afgelopen jaar zijn de selectiewedstrijden van oost Nederland zeer goed verlopen.
de wedstrijdwateren die wij voor de selectie hadden aangevraagd, zijn door de wedstrijdvissers 
goed ontvangen. Wij proberen voor zover dat mogelijk is altijd aan de wensen van de vissers te 
voldoen.

NK Jeugd
de Nederlandse Kampioenschappen Jeugd zijn het afgelopen jaar gevist in Zeewolde.
de beste prestaties onder de jeugdleden van onze federatie waren als volgt:

in de categorie a (17 t/m 22 jaar) werd Niels gronouwe 4e in zijn vak met 30 gram.
in de categorie B (13 t/m 17 jaar) werd gerrald  Budding met 113 gram 1e in zijn vak.
en bij de categorie C (9 t/m 13 jaar) werd Berjan Bruggink 3e met 65 gram. de winnaar had maar 
liefst 2.054 gram, doordat hij een grote brasem had gevangen.

al met al waren de vangsten helaas dus erg slecht in Zeewolde, de vis wilde gewoonweg niet bijten.
de wedstrijdcommissie, die natuurlijk aanwezig was bij deze wedstrijd, gaf aan elke deelnemer van 
onze federatie een bedrag van € 40,- om ze enigszins in de kosten tegemoet te komen. dit werd 
door onze deelnemers bijzonder op prijs gesteld.

NK Individueel
Bij de individuele Nederlandse Kampioenschappen werd in het Noord-Hollands Kanaal bij spijker-
boor de heer Klaas Huisman 3e in zijn vak met een gewicht van 4.152 gram. in het totale klassement 
werd hij met een 12e plaats genoteerd als beste individuele visser uit oost-Nederland.

NK Korpsen
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Korpsen werd de dobber uit Hardenberg 3e, een mooi 
resultaat! deze wedstrijd werd gehouden in het Noord-Willemskanaal bij vries. de heren die voor 
dit mooie resultaat zorgden waren Bert aufderhaar, stefan altena, peter post, John vasse en patrick 
Mulder.

NK Feedervissen
tenslotte werden de Nederlandse Kampioenschappen Feeder gevist in het amsterdam-rijnkanaal.
Marcel ter Horst werd winnaar in zijn vak met een gewicht van 1.798 gram. de overall winnaar, de 
heer albert tamminga uit het federatiegebied groningen/drenthe, ving flink wat meer die dag; 
namelijk 55.406 gram.

Prijzenwedstrijd Oost-Nederland
de prijzenwedstrijd die sportvisserij oost Nederland organiseerde, werd het afgelopen jaar iets 
anders opgezet, door de jeugd samen met de senioren te laten vissen. Helaas was hier het afgelo-
pen jaar nog niet veel animo voor met slechts 7 jeugdige deelnemers. We gaan het uiteraard nog 
een keer proberen en vertrouwen erop dat de deelname door jeugdleden het komende jaar beter 
wordt.
 
Wedstrijdleider Chris lammers geeft de voltallige wedstrijdcommissie een dikke pluim voor alle 
uitgevoerde werkzaamheden en niet te vergeten ook de controleurs die hun steentje hebben bijge-
dragen om deze wedstrijden succesvol te laten verlopen.

voor het volgende seizoen staat alles weer op de rails en wij hopen dat het net zoals het afgelopen 
jaar weer een succes wordt!
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Water-  en Visstandbeheer
Algemeen Water en visstandbeheer blijft belangrijk voor de sportvisserij en steeds meer projecten 

van derden beïnvloeden dat, zowel gewild als ongewild. Het is dan ook een kwestie van 
dagelijks keuzes maken in welke projecten we onze tijd gaan stoppen. In 2011 hebben we 
ons samen met de nodige vrijwilligers op veel plaatsen laten zien en onze stem laten horen. 
Zaten we in 2010 nog volop in de voorbereidende fase van veel Natura 2000 projecten, 
het afgelopen jaar hebben we meer en meer gewerkt aan het fijn slijpen van maatregelen 
op beheerplanniveau. De daadwerkelijke invloed op het visstandbeheer is redelijk be-
perkt. Voor een groot deel is dat een min of meer autonome ontwikkeling ten gevolge van 
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van droogte- en wateroverlastbestrijding. De inrich-
tingsmaatregelen hebben veelal niet onbelangrijke gevolgen voor het sportvisserijgebruik 
doordat schouwpaden deels verdwijnen en profielen van watergangen sterk veranderen.

IJssel Plus
Hier was sprake van een relatief rustig vBC-jaar omdat er vrijwel geen vergaderingen waren. Wel 
speelden er binnen de grenzen van iJssel plus veel zaken die we als federatie nauwlettend hebben 
gevolgd en daar waar nodig hebben we onze inbreng gegeven. Het proces ruimte voor de rivier 
bij deventer is voor zover mogelijk naar redelijke tevredenheid afgesloten. in 2012 zal met de daad-
werkelijke graafwerkzaamheden worden begonnen. 
Naast het project bij deventer zijn er nog een vijftal plaatsen langs de iJssel waar soortgelijke 
projecten lopen. een acuut probleem van ernstige vuiloverlast rondom deventer en olst/Wijhe is 
mede door de inzet van vrijwilligers en samenwerking met Cambio en de deventer schoonfami-
lie opgelost.  van dit project zijn in september door vis-tv  en de lokale deventer tv opnamen 
gemaakt waarbij het ook in de schrijvende pers niet aan aandacht heeft ontbroken. 

Reest en Wieden
de vBC reest en Wieden heeft na bestuurlijke ondertekening van het samenwerkingsconvenant 
een mooie en flitsende start gemaakt voor wat betreft de samenwerking tussen beroep, sport en 
terreinbeheerders. in Nederland mag het als redelijk bijzonder worden ervaren dat terreinbeheer-
ders, zoals in dit geval staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, het samenwerkingsconvenant 
mede-ondertekend hebben. Niet alleen de ondertekening is positief maar ook samenwerking met 
deze partijen is uitstekend te noemen.

VBC’s 
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Velt en Vecht
er is sprake van een uitstekende samenwerking met ecologen van dat waterschap en de beroeps-
krachten van sportvisserij oost-Nederland en de federatie groningen/drenthe.  Naast de gebruike-
lijke samenwerking in kleinere projecten binnen het wetenschapsgebied heeft 2011 toch wel in het 
teken gestaan van de (vrijwillige) uitkoop van de laatste actieve beroepsvisser bij dat waterschap. 
in goed overleg hebben de partijen een overeenkomst opgesteld waarin is afgesproken dat de 
beroepsvisser begin 2012 definitief zijn werkzaamheden daar zal beëindigen. Met deze bedrijfsbe-
eindiging ontstaat er langs de grens met duitsland een uitgestrekt gebied dat vrij is van beroepsvis-
serij. dit past in de maatregelen de aal maximaal te beschermen en te behoeden voor het mogelijk 
uitsterven, want het gaat echt heel erg slecht met de aal in Nederland. een groot deel van de vecht 
is zeer binnenkort vrij aalvisserij. 

Zuiderzeeland
Hier hebben zich geen echte bijzonderheden voorgedaan. Uiteraard zijn er wel de reguliere bij-
eenkomsten geweest en de jaarlijkse velddag. de werkzaamheden aan de in 2012 uit te brengen 
vissenatlas voor de beide Flevopolders vorderen gestaag. Het zal een soort van ’koffietafelboek’ 
worden, waarin naast de verspreidingskaartjes van de diverse vissoorten ook zogenaamde human 
interest verhalen komen. Zo komt er ook ‘het’ verhaal in van een bekende sportvisser uit de Noord-
oostpolder. tevens zal het boek worden voorzien van een los ingevoegde visstekkenkaart.

Groot Salland
door het waterschap wordt nauw samengewerkt met de dit jaar opgerichte stichting visserijkundig 
onderzoek oost Nederland. de voorman, Jan pepping, heeft ook dit jaar weer met zijn visploeg op 
verzoek van het waterschap een aantal kleinere waterlichamen  (KrW) onderzocht.  
Mede door het vertrek van Jan ter Haar en de mogelijke opheffing van het regionaal viswaterbe-
heer wordt nu gewerkt aan een andere samenstelling van de vBC. verder zijn er dit jaar op verzoek 
van het waterschap diverse vooral kleinere watergangen in kaart gebracht voor wat betreft het 
huidige, maar vooral het gewenste sportvisserijgebruik. door aanpassingen van deze kleinere water-
gangen verdwijnen een flink aantal kilometers schouwpad en zal het profiel veranderen. ondanks 
die veranderingen blijft visserij op veel plaatsen goed mogelijk en in enkele gevallen is de verwach-
ting dat de sportvisserijmogelijkheden zelfs beter worden.

Regge en Dinkel
Bij dit waterschap springen vooral de vele kleinere projecten binnen het kader van het regge-
herstelproject in het oog. omdat door al die veranderingen de toekomst van de sportvisserij-
mogelijkheden niet meer helemaal duidelijk zijn, is besloten er een project van te maken. samen 
met sportvisserij Nederland, de plaatselijke verenigingen en sportvisserij oost Nederland wordt er 
begin 2012 een plan voor het gewenste recreatief medegebruik gerealiseerd.
verder zijn we betrokken bij de realisatie van een visbeleidsplan dat wordt gemaakt  door het water-
schap. dit beleidsplan vormt de basis voor een verder uit te werken visstandbeheerplan.

Rijn en IJssel 
tot voor kort vond het overleg over water- en visstandbeheer plaats in een soort visserijplatform. 
Na een aantal jaren van voorbereiding is er dit jaar een officiële bestuurlijke visstandbeheercom-
missie opgericht. op ambtelijk niveau is veel tijd besteed aan het realiseren van een visplan voor 
het hele werkgebied. Naar verwachting zal het plan in het voorjaar van 2012 worden goedgekeurd. 
een belangrijke voorgenomen maatregel is het uitvoeren van experimenten die de overvloedige 
waterplantengroei kunnen stoppen of verminderen. 
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Veluwe 
de stichting visserijkundig onderzoek oost-Nederland heeft onder leiding van Jan pepping 
ook hier diverse weteringen onderzocht op de aanwezige visstand. op verzoek van svoN is 
sportvisserij Nederland de mogelijkheden aan het onderzoeken de voorzieningen voor het 
recreatief medegebruik te verbeteren. 

Leden Commissie WAVI:
J.C. Lammers (voorzitter) 
J.G. van de Put (rayon 2)
H. Holsbeek (SVON)
R. Edam-Geertsma (rayon 1)
A. Lokhorst (Karper Studiegroep)

E. Piek (SVON)
E. Prent (rayon 3)
L. Fokke (rayon 4)
R.S. van der Kooi (Snoek Studiegroep)
H. Slagter (adviseur)

Leden Visploeg Veluwe
Arné Hissink 
Jaap Sandijck 
Jan Pepping 
Jan v. Waardenburg 
Tim Hulshof 
Romeo Neuteboom Spijker 
Hans van Til

Bas Bakker
Anton van Triest
Henri Vis
Jasper Onderstal
Jan van Hezel
Wim Stormink

Leden Visploeg Salland
Bennie Bourgonje
Piet Calkhoven
Arie Slangewal
Thom de Waard
Klaus Fischer
Jan Pepping   

Ton Sennef 
Bram Flierman
Sjoerd Kamp
Eric Pastoor
Erwin Riegman
Paul de Ram      



Jaarverslag 2011 sportvisseriJ oost NederlaNd 25

Hengelsportverenigingen
H.S.V. “Vislust” Hr. g. aalderink
postbus 2217, 600 ae almelo

H.S.V. De Karper Mw. M. staudt-schuurman
saturnusstraat 60, 7622 vJ Borne

H.S.V. “Het Dinkelland” Hr. J.H. schiphorst 
spittendijk 6, 7591 Cl denekamp

H.S.V. “’t Vangertje” Hr. r. oude Wolbers 
spittendijk 41, 7591 CK denekamp

H.S.V. “’t Simmetje” Hr. H. stokkentreeff 
Haaksbergerstraat 32, 7478 aW diepenheim

H.S.V. VIOS Hr. H. voerman 
eeftinksweg 17, 7541 We enschede

H.S.V. t Zumpke” Hr. B.J.M. asbroek 
reggestraat 20, 7468 el enter

Goorse Hengelsportvereniging Hr. J. v.d. Weide 
pC Hooftstraat 64, 7471 XN goor

H.S.V. “Haaksbergen” Hr. J.B.M. pieper 
Buurserstraat 55, 7481 eg Haaksbergen

Ons Genoegen Hr. r.J. Kreijkes 
otto Klempererstraat 46, 7558 eJ Hengelo

H.S.V. “De Rietvoorn” Hr. F.J.W.M. 
Mensink Keizersweg 10, 7451 Cs Holten

H.S.V. De Gouden Karper Hr. B. v.d. Bos 
Holterweg 116, 7245 sM laren

H.S.V. “V.V.L.O.” Hr. J. Nijmeijer 
Hofkamp 239, 7582 gt losser

H.S.V. “Ons Genoegen” Hr. H. ter avest 
th. de vriesstraat 3, 7441 Ht Nijverdal

O.H.V. Oldenzaal Hr. C.K.e. ter Brake 
Henegouwenlaan 1, 7577 Md oldenzaal

H.S.V. “Ons Vermaak” Hr. M.C. golstein 
Molendijk-Zuid 21, 7461 Jd rijssen

H.S.V. “Ons Genoegen” Hr. B.g. Nijenhuis 
Beukenlaan 17, 7642 eN Wierden

H.S.V. de Sportvisser Hr. H.J. Wijngaards 
Kolkweg 11, 7396 aH terwolde

Tot Ons Genoegen Hr. J. riemsdijk 
Bouwmeestershoeve 42, 7326 rM apeldoorn

H.S.V. “Bathmen” Hr. H. smale 
W. de Zwijgerlaan 10, 7437 XM Bathmen

H.S.V. “De Karper” Brummen Hr. a.J.J. Jurriëns 
sleutelbloem 6, 6971 Md Brummen

Deventer H.S.V. Hr. M. rijnberg 
van Haexbergenstraat 1, 7416 at deventer

H.S.V. De Stokvissen Hr. C.H. Meijer 
Bellendonkplein 66, 7411 ZM deventer

D.H.V. Diepenveen Hr. J. linde 
J. Hooglandstraat 69, 8121 BW olst

H.S.V. Eerbeek Hr. g.J. peters 
Boerhaavelaan 44, 6961 Zv eerbeek

H.S.V. “Ons Genoegen” Hr. g. Bosvelt 
veldhofstraat 25, 7213 aJ gorssel

H.S.V. ’t Meuntje Hr. r. spijkerman 
teugel 11, 8061 Mr Hasselt

H.S.V. “Helpt Elkander” Hr. H. Haandrikman 
Kraaienbergstraat 2a, 8051 XN Hattem

H.S.V. De Snoekbaars Hr. J. Bijsterbosch 
de Haere 3, 8181 ZK Heerde

H.S.V. Ons Vermaak Hr. e. Jager 
dorpsweg 96, 8274 aH Wilsum

H.S.V. “De Vriendschap” Hr. g. evers 
Hoofdweg 33, 7371 ad loenen

H.S.V. Oldebroek en Omstreken Hr. e. de groot 
schaepmanhof 23, 8091 XY Wezep

H.S.V. “Olst” Hr. J. Klompstra 
Jan schamhartstraat 87, 8121 pa olst

H.S.V. “Het Plaatselijk Belang” Hr. J. grandia 
rozendaalseweg 10, 7396 BB terwolde

H.S.V. Ontspanning Hr. H. steenbergen  
Hommelbrinkstede 86, 8171 JB vaassen

H.S.V. “Voorst” Hr. J.g. Heijink  
Kervelstraat 5, 7383 XN voorst
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H.S.V. “De Sportvisser” Hr. J. Klooster  
Wapenvelderkerkweg 7, 8191 KK Wapenveld

H.S.V. “O.K.O.” Hr. F. evink  
gerstakker 3, 8091 NB Wezep

H.S.V. “Wijhe” Hr. g.r. dijkslag 
Weidesalie 4, 8131 gg Wijhe

H.S.V. “Ons Belang” Zutphen Hr. J.C. lammers 
rudolf steinerlaan 59, 7207 pv Zutphen

H.S.V. “Het Baarsje” Blokzijl Hr. K. otten 
Willem lodewijkstraat 1, 8356 eH Blokzijl

H.S.V. De Voorn Hr. J. Nes 
parkweg 10, 7957 ae de Wijk

H.S.V. Dwingeloo Hr. W. Meijberg 
Brinklaan 6, 9431 aK Westerbork

H.S.V. Het Poldervoorntje Hr. H.s. Weening 
veluwelaan 61, 8302 Kr emmeloord

H.S.V. ’t Stekkie Hr. Y.W. v.d. Heide
schotbalk 25, 8322 Bg Urk

HSV Heno Hr. Z. Huisman 
Koningskamp 13, 7971 aH Havelte

H.S.V. Het Vette Baarsje Hr. J. Bouwknegt 
de schoener 7, 7908 dg Hoogeveen

H.S.V. ’t Snoekje Hr. H. timmerman 
Warande 40, 8316 Cr Marknesse

Meppeler Hengelaarsvereniging Hr. H.g. Barink 
pr. Hendrikkade 51, 7941 MB Meppel

H.S.V. ’t Baarsje Hr. l. Barneveld 
ellenkamp 3, 8375 Hd oldemarkt

Staphorster H.S.V. Hr. r. strijker 
Meestersweg 3, 7951 Br staphorst

H.S.V. Steenwijk Hr. p.a.M. de ram
Het eemter 19, 8332 JJ steenwijk

H.S.V. De Blijde Baars Hr. C.a. ten Napel 
Wijk 3-58, 8321 eZ Urk

H.S.V. De Karper Hr. J. renes 
visscherstraat 41, 8325 Bs vollenhove

H.S.V. Visgenoegen Hr. t.B. Krikken 
Hoofdstraat 105, 7921 ag Zuidwolde

H.V. Zwartsluis Hr. J. de Boer 
de Moeras orchidee 25, 8064 HN Zwartsluis

H.S.V. De Delle Hr. J. Have 
schoolweg 24, 8382 el Nijensleek

H.S.V. Het Zwartewater Hr. t. aarten 
Klaas Benninkstraat 44, 8281 ZZ genemuiden

H.S.V. Ons Genoegen Hr. a. sportel 
Zwolseweg 54, 7707 aJ Balkbrug

H.S.V. “Bergentheim e.o.” Hr. g. Wind 
ormelstraat 17, 7691 dJ Bergentheim

H.S.V. “Tot Ons Plezier” Coevorden 

Hr. J. Wachtmeester 
drostenstraat 23, 7742 BC Coevorden

H.S.V. De Brasem Hr. g. lubbers 
postbus 21, 7721 aa dalfsen

H.S.V. De Brasem Hr. J.W.e. Bernard 
de aak 100, 7701 lC dedemsvaart

H.S.V. “De Dobber” Hardenberg Hr. B.J. spijkers 
Bruchterbeekweg 18, 7696 Ba Brucht

H.S.V. “Lemelerveld” Hr. g.J. Manenschijn 
Waterinkweg 4, 8151 aK lemelerveld

H.S.V. “De Voorn” Hr. d. schat 
pr. Beatrixstraat 14, 7711 Kg Nieuwleusen

H.S.V. De Rietvoorn Hr. M. Klein 
postbus 208, 7730 ae ommen

H.S.V. “Raalte” Hr. H.J. Benter 
Wulp 36, 8103 Br raalte

H.S.V. Ons Genoegen Hr. H. vliermaat 
Kerkstraat 19a, 7671 eZ daarleveen

H.S.V. “’t Meuntje” W’haar Hr. d. achterkamp 
schoolstraat 26, 7694 aX Kloosterhaar

Visserijvereniging De Hengelsport 
Hr. J.a. Korteweg 
postbus 14, 8000 aa Zwolle
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