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Het werk van onze veldmedewerker samen met hengelsportverenigingen kreeg in het afgelopen 
jaar veel aandacht door het gezamenlijk inventariseren van allerlei bestaande problemen met 
betrekking tot viswater. Zaken zoals overdadige begroeiing, aanwezige visstand en proble matische 
bereikbaarheid konden daardoor op veel visplekken verbeterd worden. Ook werd veel aandacht 
besteed aan de realisatie en het onderhoud van sportvisserijvoorzieningen en wedstrijdwater.
Als bestuur en medewerkers hebben wij daarnaast onze lessen geleerd van moeizame gemeen-
telijke procedures en processen met omwonenden om onze wensen daadwerkelijk gerealiseerd 
te krijgen, zoals de aanleg van visplekken en vissteigers op wedstrijdtrajecten.

Het bestuur is blij met de bestaande goede samenwerking met onze vele partners, zoals onze 
hengelsportverenigingen, onze rayons, waterschappen, provinciebesturen, collega hengelsport-
federaties, specialistenorganisaties en Sportvisserij Nederland. Allerlei ontwikkelingen in de 
politiek en samenleving die vaak negatieve opvattingen over onze hengelsport voeden, hebben 
onze nadrukkelijke aandacht. 
In Oost-Nederland werd in het afgelopen jaar dankzij goede samenwerking met het Waterschap 
Vechtstromen, HSF Groningen-Drenthe, de KSN en Sportvisserij Nederland op meerdere plaat-
sen karper uitgezet.

De controle en handhaving in Oost-Nederland door onze eigen boa’s en federatieve contro-
leurs kreeg, in goede samenwerking met het politiekorps Regio Oost, ook het afgelopen jaar 
voldoende aandacht door o.a. gerichte controleacties. Onze federatie heeft in het voorjaar een 
hernieuwd ‘Waterplan Kop van Overijssel’ meeondertekend, waardoor de samenwerking met 
andere controlerende instanties is verbeterd.

Vorig jaar zijn onder verantwoordelijkheid van Sportvisserij Nederland een viertal onderzoeken 
naar de terugloop van het aantal jeugdige vissers en jeugdVISpashouders uitgevoerd. We zien 
overigens dat bij alle sportbonden van NOC*NSF een terugloop onder sportende jongeren kan 
worden geconstateerd. De uitgevoerde onderzoeken laten als conclusie zien dat niet zozeer 
de kosten voor jongeren daarvan de oorzaak zijn, maar het veelal ontbreken van structurele en 
sociaal gekleurde hengelsportactiviteiten voor de jeugd. Als sportvisserij moeten we ook steeds 
meer concurreren met andere voor jongeren interessante en belangrijke zaken zoals de digitale 
wereld, noodzakelijke schoolverplichtingen en lucratieve bijbaantjes.

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben we onze hengelsportver-
enigingen opgeroepen tot het nadrukkelijk volgen van gemeentelijk beleid met betrekking tot 
sportvissen om de waardering voor onze hengelsport beter op de kaart te krijgen. 

Tot slot spreek ik namens bestuur en medewerkers de wens uit, dat wij ook in 2018 op plezierige 
wijze en in goede gezondheid onze hobby sportvissen kunnen blijven beoefenen.

Jan Telleman, voorzitter

Voorwoord

Het jaar 2017 is een verenigingsjaar waarover wij zeer tevreden kun-
nen zijn. Het is ook het eerste jaar waarin wij als hengelsportfederatie 
volgens een vastgesteld jaarplan hebben gewerkt. Het bestuur heeft 
dan ook grote waardering voor de in dit jaarverslag genoemde werk-
zaamheden, de behaalde resultaten en de grote inzet van directeur en 
medewerkers van ons kantoor in Raalte in het afgelopen jaar.
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Kantoor en eigen organisatie

Zilveren erespeld
Jan Lassche 25 jaar voorzitter De Karper Vollenhove
Michel Hegeman 25 jaar penningmeester Ons Genoegen Nijverdal
Berend Jan Spijkers 12,5 jaar bestuurslid rayon 4
Henk van Til 25 jaar voorzitter HSV Voorst

Gouden erespeld
Jaap Haar 25 jaar bestuurslid De Brasem Dedemsvaart

Onderscheidingen

Aansturing, beleid en organisatie
De directeur en het bestuur van Sportvisserij Oost-Nederland 
zijn verantwoordelijk voor het beleid, de strategie en het (aan)
sturen van de organisatie.  Er is het afgelopen jaar een basis 
gelegd voor een nieuwe aansturing van de organisatie en de 
werkafstemming tussen de kantoormedewerkers door een 
jaarplan op te stellen en daarin de bestaande, lopende en 
terugkerende en nieuwe activiteiten op te nemen.
Daarnaast is er een nieuwe samenwerking met Sportvisserij 
Nederland gestart in de vorm van themabijeenkomsten waar 
de medewerkers van Sportvisserij Oost-Nederland actief aan 
deelnemen.
De opzet van de agenda voor onze Algemene Bestuurs-
vergaderingen is geëvalueerd en besloten is om elke AB- 
vergadering een thema uit het jaarplan c.q. beleidsplan te 
agenderen.

Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering was de penning-
meester, de heer J.W. van der Veen statutair aftredend en 
niet herkiesbaar i.v.m. tijdgebrek. Omdat ten tijde van de ALV 
nog geen kandidaat kiesbaar was, heeft het bestuur mandaat 
gekregen om een nieuwe penningmeester aan te stellen, zodra 
een geschikte kandidaat beschikbaar zou zijn. Op 1 juli is de 
heer J.W. de Vente als penningmeester aangesteld.
Algemeen bestuurslid namens rayon 1, de heer B. Meijer, en 
algemeen bestuurslid namens rayon 4, de heer M. Klein, waren 
beiden statutair aftredend en herkiesbaar. Beiden zijn opnieuw 
voor een termijn van 3 jaren gekozen als Algemeen Bestuurslid 
namens hun rayon.
Eind 2017 heeft onze secretaris G.H. Sloot moeten besluiten 
zijn functie m.i.v. 1 januari 2018 neer te leggen wegens  
persoonlijke omstandigheden.

De samenstelling 
van het dagelijks 
bestuur was op 
31 december 2017
als volgt:

Voorzitter: J. Telleman
Secretaris:  G.H. Sloot
Penningmeester: J.W. de Vente ➜

Dagelijksbestuur
Rayon 1: B. Meijer Rayon 3: J.M. Zwaan 
Rayon 2:  H. Koeslag Rayon 4: M. Klein 

Adviseur  H. Slagter

Onderscheidingen
Sportvisserij Oost-Nederland kent Richtlijnen voor jubilea en onderscheidingen. In 2017 kwamen de volgende personen in
aanmerking voor een zilveren of gouden erespeld van de federatie.

Ereleden J. van Zorge en H. Slagter  



5JAARVERSLAG 2017 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Kantoor en eigen organisatie

Rayon 3

Rayon 4

Rayon 2

Rayon 1

Bestuurssamenstelling rayons per 31-12-2017

Rayon 1

Dhr. B. Meijer voorzitter
Dhr. F.J.W.M. Mensink secretaris 
Dhr. H. Meijlof  penningmeester en 
 wedstrijdsecretaris 
Dhr. A. van Eeten coördinator controle
Dhr. H. Voerman bestuurslid Jeugdzaken
Dhr. M. van Leeuwen water- en visstandbeheer

Rayon 2

Dhr. H. Koeslag  voorzitter 
Dhr. J. Riemsdijk secretaris
Dhr. G. Duchatteau penningmeester 
Dhr. J. Pelgrim  wedstrijdsecretaris
Dhr. A.B. Janssen  controlecoördinator
Dhr. J. van Ginkel algemeen bestuurslid

 jeugdzaken

Rayon 3

Dhr. J. Verheij voorzitter
Dhr. J.M. Zwaan secretaris
Dhr. E. Prent  penningmeester
Dhr. E.B. Weening  jeugdzaken en
 wedstrijdsecretaris
Dhr. R. Sjoers  coördinator controle
Dhr. J. Gunnink water- en visstandbeheer

Rayon 4

Dhr. M. Klein voorzitter
Dhr. G. Wind  secretaris
Dhr. M. Ligtenberg penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers wedstrijdsecretaris en
 afgevaardigde in Wavi
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Kantoor en eigen organisatie

Medewerkers

Ed Piek Directeur
Willem Bakker Beleidsadviseur
Hans Holsbeek Beleidsmedewerker
Sonja Janssen Coördinator Promotie

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan Sportvisserij Oost-Nederland niet. Zo’n 
180 vrijwilligers zetten zich in het hele gebied in verschillende 
functies in voor de sportvisserij. Jaarlijks krijgen alle federatieve 
controleurs via hun rayon een gezellig etentje aangeboden 
en de overige vrijwilligers kunnen elke derde woensdag in 
september naar onze jaarlijkse vrijwilligersvisdag. Ieder jaar 
ligt de organisatie in handen van een andere vereniging en er 
wordt gerouleerd per rayon. Deze keer was het de beurt aan 
de Meppeler Hengelaarsvereniging uit rayon 3 om er een leuke 
visdag van te maken met aansluitend een buffet.
’s Ochtends verzamelden zo’n 45 deelnemers zich bij Café- 
Restaurant de Raket in Rogat waar onder het genot van een 

Gert Spraakman wint de vrijwilligersvisdag

Elma Herms Financieel medewerker
Marga Hoefsloot Administratief medewerker
Mark Kouwenhoven Veldmedewerker

kop koffie en een plak krentenbrood de beste tactieken 
besproken werden. Na de loting werden de stekken opgezocht 
langs de naastgelegen Hoogeveense Vaart waar de viswed-
strijd gehouden werd. Het viel voor de meesten niet mee om 
veel vis te vangen, maar uiteindelijk wist Gert Spraakman maar 
liefst 12.380 gram vis binnen te hengelen. Gert won daarmee 
een VVV bon en natuurlijk de felbegeerde Vrijwilligersvisdag 
glasbokaal 2017. 

Studenten Sportvisacademie de Groene Welle
Enkele studenten van de Sportvisacademie hebben in het 
kader van het keuzeproject Blue Projects waterbodemkaarten 
gemaakt. Deze kaarten zijn gratis te downloaden op onze 
website.

Waterbodemkaart
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Het jaar 2017 hebben we met een positief resultaat kunnen 
afsluiten. De inkomsten vielen, na de afgesproken storting van 
€ 0,25 per sportvisser in het bestemmingsfonds “verbetering 
sportvisserijmogelijkheden”, ruim € 20.000 hoger uit dan 
begroot. Hierbij moet worden aangetekend dat veel van de 
kosten die gemaakt worden voor verbetering van de visserij-
mogelijkheden sedert een aantal jaren vanuit het hiervoor 
opgerichte fonds worden gedekt. Deze kosten lopen door de 
toegenomen werkzaamheden en maatregelen ieder jaar verder 
op. Zouden deze kosten niet vanuit het fonds gedekt zijn, maar 
vanuit de huidige begroting, dan zou het resultaat negatief zijn. 

Het aantal seniorleden (nu 62.732) is dit jaar afgenomen in 
vergelijking met vorig jaar (-600). We zien de laatste jaren een 
lichte stijging van het aantal Duitse leden, in 2017 met 1,5%. 
Momenteel bestaat 8,9% van ons ledenbestand uit Duitsers. 
Ondanks inspanningen van hengelsportverenigingen, federatie 
en SVN blijft het aantal jeugdleden (ook landelijk) licht dalen. 
Momenteel hebben we iets meer dan 6.500 jeugdleden.

De totale inkomsten uit afdrachten zijn in vergelijking met 2016 
ongeveer € 7.000,- afgenomen. Deze afname (bijna  
€ 5.000,-) is vooral toe te schrijven aan de lagere inkomsten 
van de nachtVISpas. Sinds de verkoop van de nachtVISpas is 
het de eerste keer dat de verkoop daalt. De verkoop van de 3e 
hengelvergunningen is stabiel gebleven.

Dit jaar hebben wij bijdragen ontvangen van Sportvisserij Ne-
derland voor de realisatie van steigers bij de Steenwijker Aa en 
het Twentekanaal. Ook konden we van SVN ruim € 20.000,-  
inboeken als bijdrage in de controlekosten. De opleidings-
kosten voor BOA’s zijn dit jaar volledig gedragen door de 
Provincie en hiervoor hebben we op een miniem bedrag na 
ook geen kosten hoeven te maken. Tevens is er een bijdrage 
voor vislessen op basisscholen ontvangen vanuit Sportvisserij 
Nederland.
Nieuw dit jaar zijn de inkomsten m.b.t. de opleiding tot visgids. 
Deze cursus is in 2017 van start gegaan en wordt verantwoord 
onder de noemer “Recreatie en Toerisme”. De inkomsten be-
treffen het inschrijfgeld van de cursisten. Naast de kosten die 
hiermee gemoeid zijn, hebben we de uitgaven die te  
maken hebben met het opleidingsplan als een investering op 
de balans opgenomen. Aangezien het voor ons een nieuw 
begrip is, is de begroting hiervoor nog niet geheel te overzien. 
De overige baten bestaan uit verrekeningen van voorgaande 
jaren, verkoop van inventaris en een verzekeringsuitkering in 
verband met opgelopen schade. 

De verenigingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijk-
heid een vergoeding te ontvangen voor onderhoud aan 
visstekken en voor het uitvoeren van jeugdactiviteiten. De 
beide fondsen die hiervoor in het leven zijn geroepen, hebben 
ieder een saldo van € 5.000,- Het eventuele batige saldo aan 
het eind van het jaar wordt weer aan de W & V toegevoegd. 

De post WaVi die de kern van onze werkzaamheden omvat, 
neemt een steeds groter deel van de kosten voor zijn rekening. 
In 2017 hebben we het beheer gekregen over de bestaande 
visstoepen aan het Twentekanaal. Deze visstoepen zijn door 
ons verbeterd en we hebben hiervoor in 2017 precariorech-
ten betaald, waarvoor de post “huur vis-/looprechten” wordt 
aangesproken. Momenteel zijn er veel kosten (dit jaar ongeveer  
€ 43.000,-) binnen de post WaVi die vergoed worden vanuit het 
fonds “Verbetering sportvisserijmogelijkheden”. 

De uitgaven voor controle zijn ondanks dat er geen opleidings-
kosten te boeken zijn geweest, hoger dan vorig jaar. Dit komt 
doordat de verbindingskosten per BOA enorm zijn gestegen. 
Deze verbindingskosten zijn de kosten voor het gebruik van 
het C2000 systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat BOA’s bij 
voor hen dreigende situaties direct in contact kunnen komen 
met o.a. politie. Deze verhoogde kosten waren nog niet be-
groot; hiertegenover staat dat de opleidingskosten wel waren 
begroot. Bij de realisatie vallen deze kosten tegen elkaar weg. 
De begrote kosten voor controle in de rayons laat een duidelijk 
overschot zien in de realisatie daarvan. Hierdoor valt de post 
controle alsnog € 8.000,- lager uit dan begroot. 

De uitgaven voor wedstrijden zijn hoger dan vorig jaar, maar 
lager dan begroot. 

Materiële vaste activa 
De activalijst is up-to-date gemaakt, waardoor er een aantal 
desinvesteringen (herstelboekingen) zijn doorgevoerd. Er zijn 
geen grote investeringen gedaan. 

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2017 € 390.777 (2016: € 373.255). 

Hypothecaire lening
Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofdsom 
van de hypotheek boetevrij af te lossen. Ook dit jaar hebben 
wij 5% van de hoofdsom van de hypotheek boetevrij afgelost. 
De rentevaste periode loopt nog 3 jaar tegen een renteper-
centage van 3,15%. De resterende schuld van de hypothecaire 
lening met een rentevaste periode van 4 jaar bedraagt per  
ultimo 2017 € 82.500,- (2016: € 111.500). Naast de extra aflos-
sing van 5% van de hoofdsom hebben wij tevens ieder kwartaal 
een bedrag afgelost in overeenstemming met het aflossings-
schema. 

Financiën
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Financiën

Staat van baten en lasten

 2017 werkelijk € 2017 begroot € 2016 werkelijk €

Baten 775.230 760.070 779.213

Lasten 740.324 745.315 721.637

Resultaat 34.906 14.755 57.576

Mutatie reserves -15.683 -15.750 -16.759

Resultaat +/- 19.223 -995 40.817

Balans (na verdeling resultaat)

ACTIEF 31-12-2017 € 31-12-2016 €

 

Materiële vaste activa  565.220 582.431

 

Vlottende activa

Voorraden 16.478  20.476  

Vorderingen 71.477 75.385

  87.955 95.861

 

Liquide middelen  390.777 373.255

  1.043.952 1.051.547

PASSIEF 31-12-2017 € 31-12-2016 €

 

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  596.245 577.150

Vastgelegd vermogen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

113.357  141.189  

Onvoorziene personeels-
uitgaven

71.174  71.174  

 184.531 212.363

Langlopende schulden 82.500 111.500

Voorzieningen 80.140 76.140

Kortlopende schulden 100.536 74.394

1.043.952 1.051.547
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Sportvisserij Oost-Nederland heeft zich in 2017 op verschillende manieren 
ingezet om de sportvisserijmogelijkheden in de regio te behouden en te ver-
beteren. Er lopen diverse intern en extern gerichte projecten; projecten die 
we uitvoeren op basis van de wensen van onze achterban, maar ook projec-
ten waar we bij betrokken zijn door bijvoorbeeld (her)inrichtingsprojecten 
vanuit de provincie, gemeente, waterbeheerder of terrein beherende organi-
saties. Samen met Sportvisserij Nederland zijn we gestart met het project 
“Sportvisserij op de kaart”. Daarnaast bieden ontwikkelingen in de recreatie-
sector kansen die we moeten benutten.

Sportvisserij Oost-Nederland heeft zitting in verschillende  
VBC’s binnen ons gebied met een overlap naar andere 
federatie gebieden. Binnen de VBC’s worden onder meer 
afspraken gemaakt tussen water- en terreinbeheerders, provin-
cies, waterschappen en visrechthebbenden, zoals hengelsport-
verenigingen, federaties en beroepsvissers. In dit hoofdstuk 
worden naast enkele algemene zaken ook specifieke projecten 
en onderwerpen binnen de VBC-gebieden uitgelicht

Loop en visrechten – behoud en uitbreiding
In 2017 is er opnieuw extra viswater in ons gebied beschikbaar 
gekomen voor VISpashouders. Zo zijn voornamelijk diverse  
vijvers in de gemeenten Almelo, Apeldoorn, Dalfsen en 
Deventer en enkele watergangen elders opgenomen in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Een exact 
overzicht van de aanvullingen is te vinden op onze website en 
in de aanvullingslijst 2018. Alle wijzigingen en aanvullingen zijn 
opgenomen in VISplanner.

Beheer en onderhoud
In de loop van de jaren zijn er bij verschillende viswateren in 
ons gebied met regelmaat vrijwilligers actief om deze wateren 
en met name de oevers en visstekken te onderhouden. Er 
zijn voor onder andere de Stobbeplas, Bijkersplas, Gat van 
Joosten en een aantal vijvers in Enschede zelfs een aantal vaste 
onderhoudsploegen ontstaan. Onze veldmedewerker faciliteert 
deze vrijwilligers door materialen beschikbaar te stellen en 
soms aannemers in te schakelen voor het grotere werk. Niet 
alleen visstekken worden goed begaanbaar gemaakt voor 
sportvissers, maar ook de toegang en parkeergelegenheid 
wordt aangepakt en regelmatig wordt een flinke berg afval 
opgeruimd door vrijwilligers die graag willen dat hun geliefde 
viswater beschikbaar blijft voor sportvissers. 

Subsidie onderhoud visstekken
Om hengelsportverenigingen te stimuleren om visstekken te 
onderhouden heeft Sportvisserij Oost-Nederland een subsidie-
regeling voor het maaien en onderhouden van visstekken.
Hiertoe verstrekt Sportvisserij Oost-Nederland onder voor-
waarden een vergoeding voor wateren die in de Gezamen-

lijke Lijst van Nederlandse Viswateren zijn opgenomen. De 
totaal beschik bare subsidie voor 2017 bedroeg € 5.000,=. Er 
is uiteindelijk € 2.778,15 gedeclareerd door 11 hengelsport-

verenigingen.

Gecertificeerde vrijwilligers
Onderhoudswerkzaamheden op ingebrachte wateren mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd met gecertificeerde vrijwilligers 
wanneer er gebruik gemaakt wordt van gemotoriseerde 
machines zoals een bosmaaier en motorkettingzaag. Hiervoor 
biedt Sportvisserij Oost-Nederland cursussen aan. In 2017 
hebben 12 vrijwilligers het certificaat voor gebruik van de 
bosmaaier behaald.
Wel de mankracht maar niet de middelen? Sportvisserij 
Oost-Nederland beschikt over eigen materialen om onderhoud 
uit te voeren.   

Sportvisserij op de kaart
Het Nederlandse viswater is de laatste decennia sterk veran-
derd. Veel sportvismogelijkheden zijn sterk verbeterd, maar 
vooral de kleinere wateren in en rondom de bebouwde kom 
staan onder druk. Heel jammer, juist omdat deze wateren voor 
velen zo populair waren vanwege de ligging en omdat er altijd 
wel een visje te vangen was.
Het project ‘Sportvisserij op de Kaart’ moet ervoor zorgen dat 
dit type viswateren binnen twee tot drie jaar in het hele land 
weer aantrekkelijk is voor de jeugd en recreatievisser.

Het project richt zich op beheer, onderhoud, voorzieningen en 
visuitzet op de belangrijkste (vaak kleinere) stadswateren direct 
in en om de bebouwde kom. Zo is het alleen in dit type water 
nog toegestaan om in hogere dichtheden karper – de enige vis 
die ‘aalscholverproof’ kan worden uitgezet en beheerd – uit te 
zetten. 
De bedoeling is om samen met verenigingen tot een plan van 
aanpak te komen voor een selectie van wateren in hun regio. 
Het moet wel behapbaar en betaalbaar blijven natuurlijk.  
De verenigingen spelen dus een belangrijke rol bij de inven-
tarisatie en het uiteindelijke beheer en onderhoud van deze 
wateren. Door de planmatige aanpak van het project wordt de 

Water, vis en sportvisserij-
mogelijkheden
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Water, vis en sportvisserijmogelijkheden

afstemming, bijvoorbeeld via de VBC’s, en jaarlijkse evaluatie 
met het waterschap makkelijker en kunnen er betere af spraken 
worden gemaakt t.a.v. de inrichting van wateren met een hen-
gelsportfunctie. 

VBC GROOT SALLAND
Van een officiële VBC is hier geen sprake meer sinds de fusie 
tussen de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden 
tot het waterschap Drents-Overijsselse Delta. Sportvisserij 
Oost-Nederland heeft echter een zeer intensieve samen-
werking met het waterschap Drents-Overijsselse Delta.

Maaibeleid
Het maaibeleid van het waterschap is regelmatig bespro-
ken. Met name het maaien in de zomerperiode vraagt de 
nodige aandacht. Zuurstofloosheid in combinatie met hoge 
tempera turen is de oorzaak van flinke vissterftes in een aantal 
weteringen. Het waterschap zoekt naar oplossingen voor dit 
probleem.

Symbolische huurprijs
Tijdens het jaarlijkse bestuurlijke overleg met het waterschap 
heeft Sportvisserij Oost-Nederland verzocht om net als bij 
andere waterschappen de prijs voor het huren van visrechten 

terug te brengen tot een symbolische €1,- Een besluit daarover 
lijkt positief en zal in 2018 definitief genomen worden.

Visuitzet Kortrickvijver Olst
Een al lang lopende wens van hsv Olst om de vangsten (voor 
met name de jeugd) van de Kortrickvijver te verbeteren door 
uitzet van veel vis (hoogbezette visvijver) werd gehonoreerd 
door het waterschap. Als de noodzakelijke aanpassingen voor 
het visdicht maken van de vijver klaar zijn, zal de extra vis begin 
2018 uitgezet worden. Met behulp van een intensieve moni-
toring wordt bijgehouden wat de gevolgen van deze uitzet zijn. 

Visplan gemeente Deventer
Afgelopen najaar heeft Sportvisserij Oost-Nederland het 
nieuwe visplan van de viswateren in de gemeente Deventer 
gepresenteerd. Direct daarna is er een werkgroep  
‘Deventer Stadswateren’ gestart met de aanpak van de in het 
plan genoemde knelpunten. Binnen de gemeentegrenzen zijn 
4 hengelsportverenigingen actief: DHV Deventer, HSV  
De Stokvissen, DHV Diepenveen en HSV Bathmen.

Zandwinput Bramenweg Nijeveen
In goede samenwerking met de Meppeler Hengelaars-
vereniging, het waterschap Drents-Overijsselse Delta, de 
pachter van de grond en lokale aannemer hebben we in april de 

Zandwinput Bramenweg
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sportvismogelijkheden bij de zandwinput aan de Bramenweg 
flink verbeterd.
De zandwinput is een relatief klein, maar leuk water met een 
goed visbestand in de buurt van Nijeveen. Vanwege de dikke 
rietkraag moesten vissers helemaal naar de achterzijde van de 
vijver lopen met hun bepakking om een fatsoenlijke visstek te 
vinden. 
Nadat de toestemming door het waterschap verstrekt was en de 
pachter van het land akkoord was, kon de Meppeler Hengelaars-
vereniging de aannemer inschakelen om conform de Flora- en 
Faunawet een drietal mooie visplaatsen aan te leggen aan de 
oostzijde van de vijver.

Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland (VKO)
Ook in 2017 is onze stichting weer actief geweest met vis-
serijkundig onderzoek in Overijssel, Gelderland en Drenthe. 
Opdrachtgevers voor deze onderzoeken zijn o.a. de water-
schappen Drents-Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe, hen-
gelsportverenigingen en Sportvisserij Oost-Nederland.

Het waterschap ‘Drents-Overijsselse Delta’ heeft een beleids-
wijziging ingevoerd wat betreft de periode van bemonstering 
en de aanbesteding van deze klussen. De onderzoeken vinden 
nu plaats en de maanden augustus en september. In nauwe 
samenwerking met een onderzoeksbureau hebben we in deze 
maanden ook een 4-tal nieuwe wateren kunnen bemonsteren. 

Het waterschap ‘Vallei en Veluwe’ heeft de te onderzoeken 
wateren voor het voorjaar van 2018 al ruim op tijd aangemeld, 
zodat we op de oude voet doorgaan op de Veluwe. Ook de 
onderzoeksperioden blijven hier zoals ze waren: in het voorjaar 

en in het najaar. Bij onderzoeken waarbij een zegen moet  
worden ingezet, werkt onze stichting samen met een onder-
zoeksbureau. Een samenwerking op het gebied van materiaal 
en mankracht, die voor beide partijen een win-winsituatie 
oplevert. 

Ook dit jaar hebben een 30-tal studenten van Sportvisacade-
mie de Groene Welle een dag meegedraaid. Ze leerden hoe 
een keernet moet worden geplaatst, hoe de zegentrek ver-
loopt, hoe de oeverzones elektrisch worden bevist en hoe de 
vangsten worden gedetermineerd, gemeten en geregistreerd. 
De betrokkenheid en het kennisniveau van deze studenten 
is hoog en dat is de basis voor een goede samenwerking 
met de academie. 2 Studenten presenteerden in januari hun 
adviesrapport op basis van een visserijkundig onderzoek in 
de Noord-Zuidleiding bij Lemelerveld, waarbij zij zelf hadden 
bijgedragen aan de voorbereiding, organisatie en uitvoering. 

Al met al heeft de vrijwilligersploeg 2017 weer als een leuk en 
belangrijk jaar ervaren om mee te werken aan onderzoeken 
m.b.t. de visstand in een groot aantal wateren.

Groepsleden:

Edwin Riegman Jan van Waardenburg
Klaus Fischer William van der Veen
Paul de Ram Romeo Neuteboom-Spijker
Thom de Waard Mark Kouwenhoven
Hans van Til Anton van Triest
Peter Mast Marijn Hegman
Arné Hissink Jeroen Bosveld
Jasper Onderstal Tim Hulshof
Jan Pepping

Zorgvuldig meten en registreren

De kleinste watergangen worden bevist met de DEKA
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VBC VECHTSTROMEN
Karperuitzet Drentse en Overijsselse kanalen
Nadat in 2016 het akkoord werd bereikt voor de uitzet van  
karper in verschillende kanalen in Overijssel en Drenthe, werd 
in februari jl. onder grote belangstelling van lokale sportvissers 
en media het symbolische startschot gegeven door enkele 
spiegelkarpers uit te zetten in het kanaal nabij het Water-
schapsgebouw in Coevorden.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst onder winterse omstan-
digheden waren alle betrokkenen het erover eens dat het een 
bijzondere dag was. De goede samenwerking tussen Sportvis-
serij en Waterschap werd op deze dag benadrukt.

Op de valreep van 2017 zijn de eerste karpers uitgezet in 
onder meer het Ommerkanaal en de Lutterhoofdwijk. Bijna 
dreigden de uitzettingen niet door te gaan, omdat de Franse 
leverancier i.v.m. dichtgevroren wateren geen karpers konden 
leveren. Gelukkig viel de dooi op tijd in.
Deze uitzet van spiegelkarpers zal iedere 3 jaar herhaald 
worden, waarbij er per keer ongeveer 250 karpers worden 
uitgezet. De karpers zijn bij uitzet 2 kilogram en zullen naar 
verwachting doorgroeien naar vissen van ongeveer 15 kilogram 
per stuk. 

Bijzondere vangsten – zeeforel terug in de Vecht!
Dat de vistrappen in de Overijsselse Vecht hun werk doen, is 
inmiddels bewezen. Het afgelopen jaar ontvingen we zowel 
van het Waterschap Drents-Overijsselse Delta als van sport-
vissers meldingen van zeeforel in de Vecht! De eerste melding 
kwam binnen na een monitoring door het waterschap met 
onderwatercamera’s bij stuw Vechterweerd tussen Dalfsen 
en Zwolle. Meerdere exemplaren werden vastgelegd op de 
camera. Enkele maanden na deze waarneming werden met de 

hengel ook enkele grote exemplaren door verschillende sport-
vissers gevangen in andere stuwvak van de Vecht. 
Naast deze vangstmeldingen krijgen we ook steeds vaker  
meldingen van meerval in de Vecht. 

VBC TWENTEKANALEN
Evenals Groot Salland is ook de VBC Twentekanalen geen 
actieve VBC meer. Via direct contact met het Waterschap Vecht-
stromen zijn Sportvisserij Oost-Nederland, Sportvisserij 
Nederland, Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe en een 
kleine afvaardiging van hengelsportverenigingen gehoord en 
betrokken bij het toekomstig visbeleid van het waterschap. 
Tijdens een brainstormdag is duidelijk de rol van hengelsport, 
controle en handhaving, bereikbaarheid/toegankelijkheid,  
beheer en onderhoud en visuitzet naar voren gekomen. 
Federaties en Sportvisserij Nederland hebben op verschillende 
terreinen tekstueel bijgedragen aan het beleidsstuk wat intern bij 
het waterschap tot een eerste concept verder wordt uitgewerkt. 

Uitzet karper Vechtstromen 

Zeeforel terug in de Vecht



13JAARVERSLAG 2017 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Water, vis en sportvisserijmogelijkheden

Twentekanaal
Ook in het Twentekanaal zijn het afgelopen jaar karpers 
uitgezet. Zo’n 400 kg spiegel- en schubkarpers vonden eind 
november hun nieuwe thuis in het kanaal bij Lochem, Enschede 
en Hengelo. In september jl. had de KSN Regio Oost namelijk 
5 jaar verlenging gekregen van Rijkswaterstaat om het in 2011 
gestarte Spiegelkarperproject voort te zetten. Dat houdt in dat 
tot en met 2021 jaarlijks 384 kg karper mag worden uitgezet, 
verspreid over de 5 verschillende sluispanden van het Twente-
kanaal. Met deze onderhoudsuitzettingen hoopt de KSN het 
karperbestand voldoende op peil te houden om er ook succes-
vol op te kunnen blijven vissen.

Vissteigers Twentekanaal
Mede dankzij een financiële bijdrage van Sportvisserij Neder-
land zijn in het voorjaar van 2017 de verwaarloosde steigers in 
de zijtak van het Twentekanaal richting Almelo schoongemaakt 
en opgeknapt. De 30 steigers zijn weer veilig en goed begaan-
baar en vormen een mooi aaneengesloten vistraject.

Terugbladerend in de archieven van de voormalige Beheers-
eenheid Twentekanalen concludeerden we dat de kenmerken-
de breed uitlopende steigers tussen de A1 en A35 er zeker al 
vanaf de jaren ’70 liggen. Sportvissers bleven er gebruik van 
maken, alhoewel de staat van de dertig steigers wel enorm 
verslechterd was. 
Bijna elke steiger mankeerde wel wat, veilig was het niet 
langer. Daarom heeft Sportvisserij Oost-Nederland de steigers 
compleet op laten knappen.

Naar verwachting blijven de vissteigers de komende jaren 
goed te gebruiken. Het Rijksoverheidsproject verruiming 
Twentekanalen (uitvoering medio 2017 – 2020) zal hier niets 
aan veranderen. De ontwerpschetsen laten weliswaar zien dat 
de damwand op deze locatie wordt verstevigd, maar Rijks-
waterstaat verwacht goed om de steigers heen te kunnen 
werken. Mocht er een steiger moeten worden afgebroken, dan 
is Rijkswaterstaat verplicht om de vissteiger in dezelfde staat 
terug te plaatsen. 

VBC VALLEI EN VELUWE
Vissteigers Grote Wetering
In het gebeid van Vallei en Veluwe is een start gemaakt met 
de aanleg van een flink aantal vissteigers langs onder andere 
de Grote Wetering. De kansen voor de realisatie voor deze 
voorzieningen deden zich voor binnen de Ruimte voor de 
Rivier maatregelen rond Veessen. Hengelsportvereniging de 
Snoekbaars uit Heerde heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
uiteindelijke realisatie. 

Sportvisserij op de kaart
Samen met Sportvisserij Nederland is er ook binnen dit VBC- 
gebied een start gemaakt met het project Sportvisserij op de 
kaart. Vanuit Sportvisserij Oost-Nederland toonde slechts een 
hengelsportvereniging in dit gebied belangstelling om een 
hoog bezette visvijver te realiseren.  

Jeugdeducatie
Het waterschap heeft een inventarisatie gedaan naar hengel-
sportverenigingen die actief zijn met jeugd. Het waterschap 
komt met een plan om samen met de hengelsportverenigingen 
aan jeugdeducatie te doen.

Huurovereenkomsten en visplan
De vele verschillende in omloop zijnde huurovereenkomsten 
zijn inmiddels ‘samengesmolten’ tot een nieuwe universele 
overeenkomst. Bij het verlengen van een bestaande huur-
overeenkomst wordt deze vervangen door de universele. 
Het eind 2017 ingediende visplan door Sportvisserij Midwest 
Nederland en Sportvisserij Oost-Nederland is nog in afwach-
ting van goedkeuring door het waterschap.

Mup’s als mindervaliden visplaatsen
Het Waterschap Vallei en Veluwe is begin juni begonnen met de 
aanleg van 2 MUP’s, beter bekend als maaiseluitdraai plateaus, in 
het toevoerkanaal bij Terwolde. De 2 plateaus bevinden zich aan 
de Kadijk en de Bekendijk. Het Waterschap wilde een meerwaar-
de voor de MUP’s en daarom zijn de plateaus in samenspraak 
met Sportvisserij Oost-Nederland ook geschikt gemaakt voor de 
sportvisserij.
Er is ruimte bij de plateaus om 2 à 3 auto’s te parkeren en er is 
een rolstoel toegankelijk pad naar het vlakke plateau aangelegd. Vissteigers Twentekanaal - oud en gevaarlijk

Vissteigers Twentekanaal - opgeknapt
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Daarnaast is het visplateau voorzien van een opstaande rand 
om de vissers een veilig gevoel te geven. 
Omdat het in principe een maaiseluitdraaiplateau is, kan het 
een enkele maal voorkomen dat de plateaus slechter toegan-
kelijk zijn vanwege maaiwerkzaamheden.

VBC REEST EN WIEDEN
Vlak voor de zomer is het project Sportvisserij op de kaart 
goedgekeurd in de VBC Reest en Wieden, geldend voor het 
waterschapsgebied Drents-Overijsselse Delta. Hier wordt in het 
voorjaar 2018 een start mee gemaakt. 
Daarnaast heeft het waterschap in de VBC Reest en Wieden 
aangegeven akkoord te zijn met de landelijke Karperrichtlijn en 
open te staan voor een uitzetplan in het waterschapsgebied. 

Vissteigers Steenwijker Aa
De Steenwijker Aa, een genormaliseerde beek in de wijk 
Oostermeenthe in Steenwijk, kent stroming, diepteverschillen 
en voldoende natuurlijke variatie wat zorgt voor een mooi 
visbestand. Vanwege de steile oevers en de begroeiing werd 
het vissen echter een hele uitdaging! Niet echt handig en ook 
niet veilig voor bijvoorbeeld de kinderen en ouderen uit de 
Oostermeenthe die er graag vissen.

Op initiatief van Wijkvereniging de Middenweg, hengelsport-
vereniging Steenwijk en Sportvisserij Oost-Nederland zijn er 
drie hagelnieuwe vissteigers aangelegd. Hoewel de hengelaars 
over het algemeen het liefst zoveel mogelijk vanaf een natuur-
lijke oever vissen, was dat hier echt niet goed te doen. De drie 
steigers zijn tegen de bestaande bruggen geplaatst. Vanwege 
de watervoerende functie van de Aa moest het ontwerp goed 
worden afgestemd met het waterschap. Er zijn onderling  
goede afspraken gemaakt. Voor de hengelaar in Steenwijk is het 
nu een stuk veiliger en leuker geworden om te vissen in de Aa. 

VBC IJSSEL PLUS
De VBC IJssel plus is 1 keer bijeen geweest waarbij met name 
de overdracht van (beroeps)visrechten van een deel van het 
Ketelmeer naar een andere beroepsvisser aan de orde is 
geweest. De voorwaarden en mogelijkheden zijn ondanks de 

wens van de sportvisserij niet aangepast. Het Visplan en het 
Ministerie gaven hiervoor geen ruimte ondanks aandringen van 
de sportvisserij.

Toegang IJsseloever
Ruimte voor de Rivier projecten hebben bijgedragen aan 
waterveiligheid en een verbetering van de natuurwaarden. 
Voor het sportvisserijgebruik heeft het in een aantal gevallen 
negatief uitgepakt. Zo kwam er een verbod op de toegang met 
de auto op een van de belangrijkste wedstijdtrajecten aan de 
IJssel nabij het Olsterveer. Na grote inspanningen van de kant 
van de sportvisserij in combinatie met vakkundige inbreng van 
een door Sportvisserij Oost-Nederland ingehuurde Rentmees-
ter is de betreffende wedstrijdoever inmiddels weer goed te 
bevissen door (wedstrijd)vissers.

Herinrichting kleigat den Elter
Bij den Elter in de uiterwaarden van de IJssel is bij laag water 
van de rivier regelmatig sprake van grote vissterfte in een daar 
gelegen put/kleigat. Sportvisserij Oost-Nederland is proac-
tief met de eigenaren van dat water (Provincie Gelderland en 
Staatsbosbeheer) aan de slag gegaan met het realiseren van 
een plan van aanpak. Dit plan is inmiddels gereed en zal naar 
verwachting bijdragen aan een flinke reductie van de vissterfte. 

Schone IJssel
Al enkele jaren werkt Sportvisserij Oost-Nederland met vrijwil-
ligers mee aan de actie Schone IJsseloevers, een initiatief van 
ROVA die onder de noemer Mooi Schoon in heel Nederland 
schoonmaakacties initieert. In maart jl. was er bij Kampen een 
schoonmaakactie en ook heeft een groep van zo’n 20 vrijwil-
ligers de IJsseloever tussen Wijhe en Olst schoongemaakt. 
Samen hebben zij ongeveer 20 zakken afval verzameld. Er is 
van alles aangetroffen: autobanden, een badeendje, barbe-
cues, aanstekers, blikjes en plastics. Vooral heel veel plastics. 
Het grootste gedeelte van het afval dat gevonden werd, leek 
aangespoeld en afkomstig van industrie, landeigenaren en 
allerlei recreanten op en langs het water. 

VBC ZUIDERZEELAND
Het afgelopen jaar heeft deze VBC een nieuwe voorzitter ge-
kregen in de persoon van voormalig voorzitter van Sportvisserij 
Oost-Nederland, Pieter Bos. De heer Bos heeft reeds jarenlan-
ge ervaring als voorzitter bij onder andere de VBC IJssel Plus 
en inmiddels ook bij andere VBC’s. 
In de VBC Zuidereeland wordt al jarenlang de waterplanten-
problematiek aan de orde gebracht. Afgelopen jaar hebben de 
besprekingen geresulteerd in een kentering bij het waterschap 
Zuiderzeeland, waardoor ze nu open staan voor een maaiproef 
met een harkboot. 

MUP geschikt voor mindervalide vissers
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Sportvisserij Oost-Nederland doet er veel aan om haar achterban te infor-
meren over de werkzaamheden die uitgevoerd worden in het belang van de 
sportvissers. Via onze website, sociale mediakanalen, onze digitale nieuws-
brief en uiteraard Hét VISblad brengen we actueel nieuws naar buiten. Daar-
naast promoten we de hengelsport in het algemeen en de VISpas via beurzen, 
evenementen en campagnes. Nieuw was het afgelopen jaar de cursus Vakbe-
kwaam Visgids, waarmee we 8 visgidsen hebben opgeleid, die op hun eigen 
manier een hengelsportspecialisme zullen gaan promoten. Ook ondersteunen 
we nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld een grote roofviswedstrijd die het 
afgelopen jaar door Duitse sportvissers in ons gebied werd georganiseerd.

Beursnieuws
Standaard staan de grootste karperbeurs van Europa, Carp 
Zwolle, en de gezellige kleinere beurs Faszination Angeln in 
Lingen op ons programma in februari. Zo ook het afgelopen 
jaar. Tijdens deze beurzen kregen we veel vragen over waar 
men mag vissen in ons gebied. We merkten dat de Visplanner 
hierbij groeit in populariteit. Ook meldingen over stroperij en 
logischerwijs daaraan gekoppeld vragen over controle waren 
onderwerp van gesprek. Op Carp kon een van onze vismeesters  
zich erg nuttig maken door de jeugd van alles over vissen te 
leren op het jeugdplein en ze te helpen met het maken van een 
tuigje. Op beide beurzen boden we bezoekers tegen een nette 
beursprijs (Jeugd)VISpassen en Nacht-/Derde hengeltoestem-
mingen aan.

Digitale communicatie
Naast onze website maakten we in 2017 veelvuldig gebruik 
van Facebook. Vooral nieuws uit het veld werd vaak meteen 
dezelfde dag al op Facebook gepubliceerd. In juni 2017 tikte 
de teller de 1.000e pagina-like aan. Om evenementen te 

promoten, hebben we regelmatig ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid een 
bericht gesponsord weer te geven, zodat 
het extra onder de aandacht van onze 
doelgroep kwam.
We zetten berichtgeving via Twitter regelmatig in om posi-
tieve aandacht voor sportvissen te vragen en als het ging om 
samenwerking met bijvoorbeeld Waterschappen. Twitter werd 
ook door ons gebruikt om belangrijke nieuwsitems m.b.t. de 
visstand of vissenwelzijn te delen.
Maandelijks verstuurden we onze digitale nieuwsbrief, waarin 
steeds een aantal nieuwsitems van onze website werden uit-
gelicht.

Regio-editie Hét VISblad
In het voor- en najaar hebben we “onze 8 pagina’s” in de 
regio-editie van Hét VISblad gevuld met visnieuws uit Oost- 
Nederland en daarbuiten. Zo presenteerden we in het mei-
nummer onder meer de allereerste cursus Vakbekwaam Visgids 
en lieten we enkele vrijwillige ploegleden van de Stichting 

Barbeeldag - demovissers langs de ijsseloever
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Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland aan het woord. 
Verder schetsten we een mooi reisverslag van het NK IJsvissen 
in Zweden en een succesverhaal over de samenwerking tussen 
HSV Zwartewaterland, een ijsvereniging en de gemeente. Ook 
de voor velen van ons zo geliefde karper kwam aan bod in een 
artikel over een spiegelkarperproject wat het karperbestand in 
enkele Overijsselse en Drentse kanalen in de komende jaren 
weer op peil moet brengen.
In het decembernummer blikten we terug op wedstrijden en 
enkele goed bezochte evenementen. We maakten melding van 
vele nieuwe wateren, die m.i.v. 2018 in de VISpas zijn opge-
nomen. Als vervolg op het voorjaarsartikel, lieten we de lezer 
kennismaken met de inmiddels gecertificeerde visgidsen. Een 
podiumplek werd in deze editie gegeven aan een bevlogen 
vrijwillige vismeester.

VISpas campagne
In samenwerking met Sportvisserij Nederland en enkele andere 
federaties hebben we in 2017 bijgedragen aan de landelijke 
VISpas campagne. Langs de A28 bij Hoogeveen en de A1 bij 
Hengelo hebben we middels masten buitenreclame gemaakt 
voor de VISpas. Daarnaast hebben we geparticipeerd in een 
internet bannering campagne op populaire consumenten-
websites voor bezoekers uit ons werkgebied om de online 
zichtbaarheid te vergroten. Het effect van de campagne is niet 
volledig meetbaar, maar op basis van de resultaten hebben we 
besloten niet direct opnieuw mee te werken aan een dergelijke 
campagne.

Cursus Vakbekwaam Visgids 
Na een intensieve cursus van twee maanden kregen acht man-
nen uit Overijssel en omstreken op dinsdag 18 juli het certifi-
caat Vakbekwaam Visgids uitgereikt. Tijdens de negendaagse 

cursus hebben de cursisten van alles geleerd over bedrijfsvoe-
ring en marketing, communicatie en gastheerschap, materialen 
en technieken en werkomgeving en gebiedskennis. Een goed 
visgids moet namelijk méér kunnen dan alleen een visje van-
gen. Ecologische kennis, wet-en regelgeving, omgang met de 
gast, ondernemerschap en gebiedskennis waren zomaar wat 
onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde kwamen. Niet 
alleen het vangen van vis zorgt voor die ene onvergetelijke 
dag. Een topdag voor de gast draait om het hele plaatje, de 
complete beleving.
Het spannende sluitstuk van de cursus vond plaats op zaterdag 
15 juli. De Overijsselse Vecht en de stad Zwolle vormden het 
decor voor de visgidsen en hun gasten. Met de kajak, struinend 
langs de oever, in volledige karperuitrusting en met de boot 
werd er gevist op karper, roofvis en verschillende soorten wit-
vis. Het werd letterlijk en figuurlijk een geslaagde dag met veel 
enthousiasme, een goede energie, plezier, gevangen vis, blije 
gasten en tevreden assessoren.

Vakbekwame visgidsen met hun gasten en de docenten

Stefan Altena geeft de cursisten uitleg over montages aan de vaste stok
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Het is aan de visgidsen zelf om het gidsen verder vorm te 
geven en te professionaliseren. Ze staan enthousiast klaar 
om dagjesmensen, kinderen, recreanten en/ of fanatieke 
vissers een geweldige (vis)dag uit te bezorgen. Sportvisserij 
Oost-Nederland blijft ze de komende tijd ondersteunen om het 
fenomeen visgids breder weg te zetten en om nauwer samen 
te werken met de verblijfs- en recreatiesector.

Tock-Fiction
Op 19 en 20 augustus vond het roofvisevenement Tock-Fic-
tion 2017 plaats langs de IJssel van Zwolle tot Zutphen. In 
teams van 2 gingen 100 Duitse sportvissers eropuit om zoveel 
mogelijk vis te vangen. Doelsoorten waren snoek, snoekbaars, 
baars en roofblei. Het evenement is vergelijkbaar met een 
streetfishing evenement, maar dan in een grotere, landelijke 
omgeving. Alle gevangen vis moest gefotografeerd worden op 
een meetlint met daarbij een ID kaartje van het team. De deel-
nemers verplaatsten zich van stek naar stek en er waren prijzen 
voor de meeste en de grootste vissen.
Niet lang na het vertrek door de deelnemers vanaf Camping 
de Stuurmanskolk te Welsum, kwamen de eerste vangstfoto’s 
via de app-groep binnen. Alle doelsoorten werden gevangen. 
Grootste snoek van het weekend was 105 cm, de grootste 
snoekbaars 84 cm en de grootste baars was ruim over de 50 
cm. Ook werd nog een meerval gevangen. 
De voornaamste reden voor de Duitsers om uit te wijken naar 

Nederland voor zo’n groot roofvisevenement is het feit dat in 
Nederland alle vis teruggezet mag worden. Catch & Release 
dus, een principe wat in Duitsland niet gehanteerd wordt. Met 
name veel jongere vissers zouden graag anders willen en zien 
de voordelen van het terugzetten van vis. “Op deze manier kun 
je de visstand op peil houden, zodat er genoeg te vangen blijft 
voor de sportvissers. Ook zorgen de grotere exemplaren voor 
veel nageslacht, dus zetten we die graag terug”. In 2018 wordt 
Tock-Fiction opnieuw georganiseerd en dan zal er ook ruimte 
zijn voor Nederlandse deelnemers.

Barbeeldag

Nog een evenement met internationale allure was de Barbeel-
dag. Op  september werd al weer de derde editie georga-
niseerd en deze keer werd nog groter uitgepakt. Bezoekers 
konden alles over barbeelvissen vragen aan demovissers uit 
verschillende Europese landen. Er werden demonstraties 
vliegvissen op barbeel verzorgd door de VNV en er was een 
hengelsportmarkt, waar bezoekers direct hun materialen kon-
den aanschaffen. Specialisten Leon Haenen, Arnout Terlouw en 
Marco Kraal verzorgden interessante lezingen over hun visserij 
op barbeel, waarbij verschillende technieken en prachtige 
belevenissen de revue passeerden.
Nieuw dit jaar was de samenwerking met Hengelsportfederatie 
Midden Nederland en het jeugdplein. Speciaal voor de jongste 
vissers was een kribvak gereserveerd waar kinderen onder be-
geleiding van een legertje enthousiaste vismeesters mochten 
werpen en vissen met voor de rivier geschikte feederhengels. 
Er werd nogal wat witvis gevangen! Bij enkelen was het enthou-
siasme zo groot dat ze maar moeilijk en met teleurge stelde 
koppies hun hengel afstonden aan een ander kind wat ook 
graag wilde vissen.
Al tijdens de barbeeldag ontstond bij ons het spontane idee 
om binnen enkele weken ook nog een barbeelwedstrijd te 
organiseren. Helaas konden we in het zeer korte tijdsbestek 
niet voldoende deelnemers meer bij elkaar krijgen, waardoor 
de wedstrijd helaas niet door kon gaan. Voor het komende jaar 
zullen we de organisatie van de aansluitende barbeelwedstrijd 
eerder oppakken, zodat geïnteresseerden hun agenda nog vrij 
kunnen houden.Tock-Fiction

Initiatiefnemer Cees van Dongen met een barbeel
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Landelijk en regionaal zien we het aantal jeugdleden dalen. Op 31 december 
2017 noteerden we zo’n 6.500 jeugdleden met een federatief lidmaatschap. 
Daarnaast zijn er nog door hsv-en of online geregistreerde jeugdleden, die 
alleen in hun eigen verenigingswateren mogen vissen. Om deze tendens te 
stoppen en hopelijk te keren, zet Sportvisserij Oost-Nederland zich in om 
sportvissen voor jeugdigen aantrekkelijker te maken. Niet alleen stimuleren 
we de hengelsportverenigingen met financiële middelen om nieuwe activitei-
ten voor jeugd te ontplooien, maar ook proberen we zoveel mogelijk wateren 
binnen de bebouwde kom bevisbaar te houden en te maken, omdat de meeste 
jonge vissers graag dicht bij huis willen vissen. Tijdens de vele vislessen op de 
basisschool bereiken we veel kinderen die nog nooit gevist hebben. We stimu-
leren hengelsportverenigingen om na afloop van een visles deze kinderen een 
leuke jeugdactiviteit aan te bieden. Natuurlijk organiseerden we ook in 2017 
weer onze traditionele jeugddag. Samen hopen we ons ledenaantal in 2020 
weer op 9.800 te krijgen.

Fonds Stimulering Jeugdwerk
In 2017 hebben diverse verenigingen gebruik gemaakt van ons Fonds Stimulering Jeugdwerk. Van het maximaal te 
verdelen bedrag ad € 5.000,= is in totaal € 3.200,= verstrekt i.v.m. onderstaande jeugdactiviteiten.

• Dorpenwedstrijd 
 HSV Bathmen, DHV Diepenveen, 

HSV De Rietvoorn Holten/ 
Markelo, HSV Olst, HSV Raalte 
en HSV Wijhe (Broekland) 

• Jeugdcursus
 HSV Ons Vermaak Rijssen

• Zomeractiviteiten
 HSV ‘t Poldervoorntje Emme-

loord
• Ommen Kids “Visles in Praktijk”
 HSV De Rietvoorn Ommen
• Karpercursus, Koppelwedstrijd 

junior/senior, Wild vissen
 OHV Oldenzaal

• Jeugdcursus
 HSV De Gouden Karper Laren
• Jeugdcursus,
 Pompdagen wedstrijd, 

Stoppelhaene wedstrijd, 
 Ouder/kind wedstrijd 
 HSV Raalte

Vissen met een vaste stok
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Vislessen op de basisschool
In 2017 hebben 17 gecertificeerde vismeesters gezamenlijk 
73 vislessen op basisscholen in Oost-Nederland verzorgd. 
De meeste vismeesters hebben inmiddels een flinke dosis 
ervaring, vanwege hun jarenlange inzet. Ook komen er ook 
nog altijd nieuwe vismeesters bij. Sommigen geven individueel 
een visles, waarbij vrijwilligers van de plaatselijke hengelsport-
vereniging helpen met de praktijkles, maar er zijn ook vis-
meesters die altijd samen met een of twee andere vismeesters 
de theorieles verzorgen. 
Uit de reacties van docenten kunnen we concluderen dat de 
vislessen als ontzettend leuk en leerzaam worden ervaren. 
Niet alleen op reguliere basisscholen, maar ook in het speciaal 
onderwijs zien we dat vissen een positief effect heeft op  
kinderen. Waar kinderen in de klas soms een korte spannings-
boog hebben, zien we dat de concentratie tijdens het vissen 
echt enorm kan zijn! Natuurlijk is het buiten zijn ook belangrijk 
en gezond voor kinderen. 

Jeugddag
Terwijl heel Nederland zuchtte onder de hete zon, gooiden 
zo’n 40 jeugdige deelnemers in Ommen hun hengel uit tijdens 
de jeugddag van Sportvisserij Oost-Nederland, die traditie-
getrouw op nationale hengeldag wordt georganiseerd. Het 
afgelopen jaar haakten we aan bij het landelijke thema Street-
fishing. Ommen heeft met haar vele vijvers, het Ommerkanaal 
en de Overijsselse Vecht een prachtig parcours, geschikt voor 
zowel streetfishing als het vissen met de vaste stok.

Tien jongens deden mee met het onderdeel streetfishing en 
de overige jongens en meiden hielden het bij een viswedstrijd 
met de vaste stok. Voor iedereen was er een leuke goodybag, 
deels gesponsord door De Beste Stek in Ommen. 

Nadat alle deelnemers zich hadden verzameld bij de federatie-
stand naast de Dantevijvers in Ommen werden de hengels voor 
het vissen met de vaste stok verdeeld en konden de deel-
nemers een visstek uitzoeken bij de 2 vijvers. De begeleiding 
van de kinderen bestond uit enkele ervaren vismeesters, maar 
ook ouders en begeleiders van HSV De Rietvoorn mochten de 
kinderen een beetje helpen. Sommige kinderen hadden hun 
eigen hengel meegenomen en daar mocht tijdens deze jeugd-
dag mee gevist worden.

Voor het onderdeel streetfishing mochten de deelnemers met 
hun eigen materialen vissen en een enkeling kon spullen lenen 
van de federatie. Deze tien fanatieke vissers werden onderver-
deeld in vier groepjes, die onder begeleiding op jacht gingen 
naar alles met schubben en vinnen in de Ommense vijvers, het 
Ommerkanaal en de Overijsselse Vecht. 

De vangsten waren deze dag niet overweldigend, maar de 
prijzen konden gelukkig wel verdeeld worden. Ten slotte was 
er nog een verloting. Sponsor Big Bicycles stelde hiervoor een 
mountainbike en een fietskar beschikbaar. 

Patrick Grootens met een snoek van 93 cm
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Straatspeeldag Marknesse
Al enkele jaren staan we tijdens de Landelijke Buitenspeeldag 
in het centrum van Marknesse met leuke hengelsport gerela-
teerde spelletjes en aquaria met kleine vissen, waterdiertjes en 
waterplanten. Kinderen kunnen d.m.v. zoekkaarten determine-
ren wat er in de aquaria rondzwemt. Ook zijn er leuke prijsjes te 
winnen met de spelletjes. Jaarlijks bezoeken zo’n 450 kinderen 
uit Marknesse en omgeving de Straatspeeldag.

Jeugdroofvisdag Zwolle
Op zaterdag 2 september vond de inmiddels traditionele 
jeugdroofvisdag van de Snoekstudiegroep regio Oost i.s.m. 
Visgids Zwolle plaats. Om deze dag mogelijk te maken, 
kwamen 8 vrijwilligers met volledig uitgeruste boten vanuit het 
hele land naar Zwolle om jeugdige roofvissers een superdag te 
bezorgen! Visserijvereniging De Hengelsport uit Zwolle stelde 
de vergunningen beschikbaar.

Al vrij snel nadat de boten om 9 uur waren vertrokken, kwamen 
de eerste vangstmeldingen binnen. Het waren vooral baarzen 
die aan de haak geslagen werden, maar ook snoek en snoek-
baars lieten zich zien. Tot ieders grote verrassing werd er nog 
een klapper van een roofblei van maar liefst 87 cm gevangen 
door een van de deelnemers! Meteen een PR wat niet zo snel 
overtroffen zal worden. 

Tussen de middag verzamelden alle boten zich in hartje Zwolle 
voor een lekkere warme, door Sportvisserij Oost-Nederland 
aangeboden lunch en even gezellig bijpraten. Ondanks de ge-
zelligheid stonden de deelnemers al snel te popelen om weer 

verder te vissen en uiteraard werd de middag verder nog goed 
benut om wat vissen aan de schubben te komen. Verschillende 
rovers, waaronder een dikke baars van 35 cm en een snoek van 
94 cm werden nog gevangen.

We kunnen terugkijken op een prachtige dag! Met glunderen-
de koppies togen de deelnemers en uiteraard ook de vrijwilli-
gers voldaan huiswaarts. 

Scholenprojectdagen Hoge Hexel
Een van de momenten in het jaar waarop we een enorme 
groep kinderen bereiken, is het scholenproject bij de Tolplas 
in Hoge Hexel. Vanuit de omgeving worden zo’n 600 kinderen 
met bussen gebracht om in blokken van circa 10 minuten bij 
verschillende stands informatie te krijgen over de natuur. De 
scholenprojectdagen zijn een initiatief van de KNJV (Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging). Jaarlijks werken vele natuuror-
ganisaties en andere op natuur gerichte partijen mee aan deze 
voor de jeugd zeer interessante en leerzame dagen.
Onder meer de Valkenier, de Imkervereniging en de Jacht-
hondenopleiding dragen hun steentje bij. Natuurlijk kan de 
hengelsport niet ontbreken als het gaat om natuurbeleving. 
Onze vismeesters wisten op 11 en 12 september de aanwezige 
kinderen weer mateloos te boeien met een verkorte visles. Ook 
nu waren er weer veel kinderen, die al wel eens gevist hadden 
en die ook wel wat soorten vissen konden herkennen. Uiteraard 
hebben onze vismeesters meteen van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de “vislessen op de basisschool” onder de aan-
dacht van de meegekomen docenten te brengen.

Verrassende vangst tijdens jeugdroofvisdag
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Met de invoering van de VISpas in 2007 is ook de noodzaak ontstaan om zelf 
goed te controleren of sportvissers over het juiste visdocument beschikken. 
Die controles worden uitgevoerd door gecertificeerde federatieve controleurs 
en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij registreren hun bevin-
dingen in de eigen registratiesystemen (respectievelijk RCS en BRS). Ze dra-
gen herkenbare kleding en een pasje dat hun functie duidelijk maakt. Daar-
door zijn ze zichtbaar en weten sportvissers dat de kans op controle groot is. 

Omdat de kosten van de controle hoog zijn, werken we steeds 
meer samen met andere controlerende instanties en federaties. 
Daarnaast zetten we in op betere kwaliteit van controle en 
handhaving door middel van her- en bijscholing. Vanuit Sport-
visserij Nederland wordt de juridische basis voor visrechten 
behouden en versterkt via de Visserijwet en de Kamer voor de 
Binnenvisserij.

Feiten en cijfers
Binnen Sportvisserij Oost-Nederland zijn
92 federatieve controleurs en 20 BOA’s actief

Controlegegevens Federatieve controleurs uit RCS:

Waterplan kop van Overijssel
Met het ondertekenen van het Waterplan 2017-2021 op 
woensdag 10 mei is Sportvisserij Oost-Nederland toegetreden 
tot het inmiddels 25 jaar bestaande Waterplan kop van Over-
ijssel. Samen met de provincie Overijssel, gemeenten Steen-

wijkerland en Zwartewaterland, waterschap Drents-Overijsselse 
Delta, Politie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt 
de komende vier jaar weer extra aandacht geschonken aan de 
leefbaarheid en veiligheid op en om het vaarwater in de Kop 
van Overijssel.
In dit Waterplan staat beschreven op welke wijze het toezicht 
op en de handhaving van de spelregels voor de recreatievaart 
en regelgeving rond natuur en milieu wordt opgepakt. Ook 
visserijcontrole en controle op stroperij is hierin een belangrijk 
punt van aandacht. 
De samenwerking tussen de acht partners zorgt ervoor dat 
er een goed evenwicht blijft bestaan tussen de verschillende 
belangen die er leven in de Kop van Overijssel. Op deze ma-
nier kunnen zowel recreanten als de bewoners samen blijven 
genieten van de unieke natuur en cultuur die deze regio te 
bieden heeft. 
Maar niet alleen de bezoekers, inwoners en de natuur hebben 
baat bij de samenwerking. Ook de uitvoering van het toezicht 
en de handhaving is hierdoor efficiënter en effectiever doordat 
kennis, vaardigheden en materieel onderling gedeeld worden. 

Samenwerkingsconvenant noordelijke provincies
Tussen de Provincies Friesland, Groningen, Drenthe en 
Overijssel bestaat sinds enkele jaren eveneens een samen-
werkingsconvenant. Deze samenwerking biedt BOA’s uit deze 
provincies, waaronder de BOA’s binnen Sportvisserij Oost-Ne-
derland, de mogelijkheid om gezamenlijk controleacties op te 
zetten en uit te voeren. Ook hierdoor kan efficiënter gecontro-
leerd worden.

     Aantal
 controles Waarschuwing

Rayon 1 1420 164
Rayon 2 479 67
Rayon 3 639 90
Rayon 4 1411 95
Totaal 3949 416

Visserijwet 
Aantal controles 3238
Waarschuwing 168
PV 131

Controlegegevens BOA's uit BRS:

Ondertekening Waterplan Kop van Overijssel
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Steekwerende vesten
Naast het aanbieden van her- en bijscholingstrajecten streven 
we naar een betere veiligheid van onze mensen tijdens con-
trolewerkzaamheden. Omdat met name onze BOA’S steeds 
vaker te maken krijgen met (verbale) agressie en bedreigende 
situaties langs de waterkant, hebben we hen uit preventie het 
afgelopen voorjaar voorzien van steekwerende vesten. Elke 
bedreigende situatie moet worden vastgelegd in BRS.  

Landelijke controledagen
Wie op zaterdag 10 en zondag 11 juli een hengeltje uitwierp, 
had een grotere kans op controle door onze boa’s of hengel-
sportcontroleurs dan op andere dagen. Dat weekend werd  
namelijk extra gecontroleerd tijdens de landelijke controledagen. 
In totaal zijn er door onze BOA’s en controleurs 601 vissers 
gecontroleerd. 30 vissers kregen een waarschuwing en 10 een 
proces-verbaal. 1 visser is in de gelegenheid gesteld alsnog zijn 
VISpas te tonen. 
De meeste processen-verbaal zijn gevallen op het vissen zon-
der schriftelijke toestemming. Deze vissers zagen een acceptgi-
ro op de mat vallen met een transactie bedrag van € 130,= +  
€ 9,= administratiekosten. Toch zonde bij het idee dat een 
VISpas gemiddeld € 40,= kost voor een heel jaar vissen.

Verduidelijking regels
In Oost-Nederland komen graag buitenlandse vissers hun 
hengels uitgooien. Tegenwoordig zijn ook deze vissers redelijk 
op de hoogte van wat wel en niet mag, echter ontvangen we 
ook nog wel eens klachten over buitenlandse vissers die met 
hun familie komen kamperen. Om ook aan deze sportvissers de 
regels duidelijk te maken, plaatsen we soms een extra bord op 
populaire visstekken. Zo ook aan de Lariksmars aan de Vecht 
waar we klachten ontvingen over kamperen en kapot geknipte 
afrastering. Met de regels in meer talen en afbeeldingen is nu 
duidelijk wat wel en niet is toegestaan en zo kunnen we er ook 
beter op handhaven.

Stropers gepakt
Met meer dan 60 dode vissen wilden twee Russische vissers 
er vandoor gaan toen een van onze BOA’s in samenwerking 
met de politie op 1 oktober bezig was met een controle op 
de IJssel bij Wilsum. Omdat deze vissers zich schuldig hadden 
gemaakt aan een ernstige vangstoverschrijding, moest de 
Officier van Justitie de hoogte van de boete bepalen. De dode 
vissen kregen overigens een goede bestemming bij de egel- 
en vogelopvang in Kampen.

Bord Lariksmars
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Wedstrijdsport

Jaarlijks organiseert de wedstrijdcommissie van Sportvisserij Oost-Neder-
land de federatieve selectiewedstrijden, het Federatief Clubkampioenschap 
en de prijzenwedstrijd. I.s.m. de 2 noordelijke federaties werd in 2017 het 
wedstrijdseizoen zoals gebruikelijk afgetrapt met het Noordoostelijk  
Kam pioenschap. Om wedstrijdvissen door dames te stimuleren, werd op-
nieuw het Federatief Dameskampioenschap georganiseerd.
Voor een aantal wedstrijdvissers uit Oost-Nederland is het jaar 2017 succesvol 
geweest. Verschillende talenten wisten zich via de federatieve selectiewed-
strijden naar de top te vissen tijdens de Open Nederlandse Kampioenschap-
pen in diverse disciplines. Ook het Noordoostelijk Kampioenschap leverde een 
kampioen uit Oost-Nederland op. 
 

NK IJsvissen
Toen het water nog hard en koud was, begon het succesvolle 
wedstrijdjaar in het Zweedse Dalsland waar Edwin Riegman de 
titel Nationaal Kampioen pakte tijdens het NK IJsvissen, een 
ludiek en uniek winterevenement. Natuurlijk hopen we jaarlijks 
op goed ijs in Nederland, maar uiteraard staan dichtgevroren 
locaties in het buitenland op de alternatieve lijst, zodat een NK 
IJsvissen in principe altijd doorgang kan vinden.

Noordoostelijk kampioenschap
Op de tweede zaterdag in april ging nieuwkomer Jesse Averdijk 
van HSV Raalte er met de titel Noordoostelijk Kampioen van-
door tijdens het Noordoostelijk Kampioenschap in het Beukers-
kanaal bij Steenwijk, de traditionele aftrap van het wedstrijd-
seizoen.

Kampioen Edwin Riegman Jesse Averdijk Noordoostelijk Kampioen
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Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
heren individueel senioren en 55+
Van de 42 deelnemers aan de selectiewedstrijd op 20 mei in 
de categorie 55+ en 36 deelnemers in de categorie 55- in het 
Beukerskanaal gingen in totaal 20 deelnemers door naar het 
Open NK heren individueel.

De beste 3 vissers in beide categorieën
werden:

Heren individueel senioren 55-
1e Frans van Berkel (HSV De Karper Brummen)
 8.610 gram (Vak B)
2e Michel Smit (HSV V.I.O.S. Enschede)
 7.720 gram (Vak A)
3e. Wout-Jan Kuik (HSV Zwartewaterland)
 7.720 gram (Vak A)

Heren individueel senioren 55+
1e Bert Kluinhaar (Visserijvereniging
 De Hengelsport Zwolle)
 7.170 gram (Vak D)
2e Theo Pelgrim (HSV De Karper Brummen)
 5.050 gram (Vak C)
3e Willy Blom (HSV Haaksbergen)
 4.860 gram (Vak D)

Frans van Berkel en Bert Kluinhaar mochten
beiden het federatieve kampioensbord
meenemen.

Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
junioren jongens en meisjes tot 25 jaar
Op zaterdag 3 juni waren de junioren aan de beurt. Jongens en 
meiden tot 25 jaar visten in het Beukerskanaal in 3 categorieën 
om zowel het federatieve kampioensbord als om een plek op 
het Open NK voor junioren. In tegenstelling tot 2016 moes-
ten meisjes zich het afgelopen jaar wel weer plaatsen via de 
selecties.

De beste 3 vissers per categorie werden:

Junioren U25
1e Daan van Berkel (HSV De Karper Brummen)
 4.000 gram
2e Jesse Averdijk (HSV Raalte)
 1.870 gram
3e Jeffrey Bakkernes (HSV De Karper Brummen)
 1.830 gram

Junioren U20
1e Berjan Bruggink (HSV De Dobber Hardenberg)   
 3.150 gram
2e Kevin Bruggink (HSV De Dobber Hardenberg)
 1.930 gram
3e Wout Hermelink (’t Vangertje Denekamp)
 770 gram

Junioren U15
1e Lennart Krijgsman (HSV Ons Vermaak Rijssen)
 3.910 gram
2e Tygo Pijnacker (HSV Raalte) 2.920 gram
3e Dylan Dams (HSV Raalte) 2.660 gram

De nummers 1 in elke categorie wonnen
eveneens het federatief kampioensbord.

Bert Kluinhaar in actie

Overall winnaars junioren
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Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
feedervissen individueel en teams
Het Coevorden-Vechtkanaal was op 27 mei het decor voor de 
deelnemers die hun feederhengel uitwierpen in de strijd om 
het kampioensbord en een plek op het Open NK.

Vakwinnaars werden

Vak A:
Arend ter Braak (HSV ’t Meuntje Westerhaar)
1.630 gram
Vak B:
Arend Hup (HSV Ons Vermaak Kampen)
1.940 gram
Vak C:
Denis Mast (HSV Ons Belang Zutphen)
1.360 gram
Vak D:
Tim Voerman (HSV Haaksbergen) 8.130 gram
Vak E:
Selwijn Rietman (HSV Het Zwartewater)
7.720 gram.

Alle vakwinnaars kregen een federatief eremetaal 
overhandigd.

De beste 3 teams werden:

1e Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle 
 4.460 gram
2e Team 1 van HSV Haaksbergen 
 9.820 gram
2e Team Tot Ons Genoegen Apeldoorn 
 2.430 gram

Het team van Visserijvereniging
De Hengelsport won hiermee het federatief 
kampioensbord.

Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
teams dobberdragend
Op zaterdag 17 juni visten 7 teams in het Beukerskanaal om 
een van de 2 beschikbare plekken op het Open NK. 

De beste 3 teams werden:

1e Evezet Trabucco Fishing Team
 van HSV De Karper Brummen
 9.100 gram
2e Team Tegelhuys Ommen
 van HSV De Rietvoorn Ommen 
 7.670 gram
3e Team Vislust Almelo 
 5.840 gram

Het federatieve kampioensbord ging naar
het Evezet Trabucco Fishing Team.

Open Federatief Dameskampioenschap
In 2016 is het Open Federatief Dameskampioenschap geïntro-
duceerd, omdat er voor de dames geen selectiewedstrijd meer 
hoefde te worden georganiseerd. Slechts 3 dames visten des-
tijds mee. Op zaterdag 24 juni 2017 vonden 7 dames hun weg 
naar het Ommerkanaal, waar zij streden om de kampioenstitel.

De beste 3 vissers werden

1e Monique Kars
 (HSV Tot Ons Genoegen Apeldoorn)    
 4.640 gram
2e Hilly Sok (HSV De Rietvoorn Ommen)
 2.430 gram
3e Geertje Veenstra
 HSV ’t Poldervoorntje Emmeloord)
 2.330 gram.

Monique Kars mocht zich Federatief
Dameskampioen noemen en kreeg iets later
dan gepland tijdens de finale van het Federatief
Clubkampioenschap op 7 oktober haar
kampioensbord overhandigd.
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HSV De Dobber Hardenberg Federatief Kampioen 2017

Federatief Clubkampioenschap
Op zaterdag 7 oktober werd onder druilerige omstandigheden 
de finale van het Federatief Clubkampioenschap gevist in het 
Overijssels Kanaal bij Hancate. Vanuit onze rayons waren 4 
teams in de race voor een plek in de landelijke finale. HSV De 
Dobber uit Hardenberg wist de federatieve kampioenstitel te 
pakken.
De omstandigheden waren die zaterdag moeilijk, veel deelne-
mers klaagden over het wedstrijdwater, het weer was niet echt 
aangenaam en de vis werkte ook niet bepaald mee. Deson-
danks omstandigheden die voor alle deelnemers gelijk waren 
en uiteindelijk toch een terechte winnaar zouden opleveren.

De deelnemers haalden alles uit de kast om vis te vangen. De 
een met een feederhengel, de ander met de vaste stok; er 
werd dichtbij het kantje gevist, maar ook bijna aan de overkant. 
Het waren vooral kleine baarsjes die in de weegnetten terecht 
kwamen. Een enkeling verspeelde helaas een grotere vis.

HSV De Dobber Hardenberg kampioen!
Overall winnaar werd Stef Geertman van HSV De Dobber 
Hardenberg, die kort onder de kant een netje met baars wist 
te vangen met een totaalgewicht van 1.260 gram. Van elk team 
werden de vangsten van de 5 beste deelnemers bij elkaar 
opgeteld. HSV De Dobber hengelde 2.380 gram vis bij elkaar 
en werd daarmee Federatief Clubkampioen 2017 en trotse 
eigenaar van het kampioensbord.

Tweede werd HSV Haaksbergen met 1.320 gram vis. De derde 
plaats was voor HSV Tot Ons Genoegen Apeldoorn met 735 
gram en op de vierde plaats eindigde HSV Steenwijk met 115 
gram. De vijf beste deelnemers per vereniging kregen een 
medaille.

Prijzenwedstrijd Sportvisserij Oost-Nederland
Jaarlijks organiseert de wedstrijdcommissie voor leden van een 
bij onze federatie aangesloten hengelsportvereniging een gratis 
prijzenwedstrijd. Op zaterdag 21 oktober was het weer zover 
en werden de hengels uitgeworpen in het Kanaal Almelo-De 
Haandrik bij Gramsbergen. 
In tegenstelling tot de weersvoorspellingen viel de regen tijdens 
de wedstrijd gelukkig behoorlijk mee. Wel stond er een stevige 
wind. De deelnemers lieten zich hier niet door weerhouden en 
deden hun uiterste best om zoveel mogelijk vis te vangen. Op 
enkele grotere voorns en baarzen na bestonden de vangsten 
vooral uit kleine vis. 

Dobbervissen brengt grotere vangst in de netten
De 37 deelnemers in vak A en B visten in de categorie vrije 
hengel en in vak C en D werd met 39 dobberdragende hengels 
gevist, een mooie verdeling dus. Onder de dobberdragende 
vissers waren drie dames. In de categorie vrije hengel werd 
9.080 gram vis gevangen en in de categorie dobberdragend 
16.450 gram.

De 3 beste vissers per categorie:

Categorie vrije hengel
1e Bart Soeters (HSV Ons Belang Zutphen)
 1.290 gram (Vak B)
2e Rieks Loves (HSV Haaksbergen)
 980 gram (Vak A)
3e H.F. Aman (HSV Bergentheim)
 1.200 gram (Vak B)

Categorie dobberdragend
1e Jan Posthumus (O.H.V. Oldenzaal
 2.450 gram (Vak C)
2e B. van de Vegte (HSV De Brasem)
 1.120 gram (Vak D)
3e T.H. Gianotten (HSV Ons Belang Zutphen)
 1.100 gram (Vak C)
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OPEN NEDERLANDSE EN WERELDKAMPIOEN-
SCHAPPEN
Het jaar 2017 leverde maar liefst 9 podiumplekken op voor 
deelnemers vanuit Oost-Nederland aan de Open Nederlandse 
en Wereldkampioenschappen. Met uitzondering van de junioren 
werden alle winnaars feestelijk in het zonnetje gezet tijdens het 
Landelijke Topsportgala op 18 november op Trainingscentrum 
Papendal.

WK Feedervissen
Op 2 april vond het Wereldkampioenschap Feedervissen voor 
korpsen plaats in het Spaanse Valencia. Jan Willem Plekkenpol 
van HSV De Rietvoorn uit Holten zette daar met zijn team een 
topprestatie neer en bracht de wereldtitel mee naar huis.

WK Veteranen
Op 10 juni was er opnieuw een Wereldkampioenschap. Erick 
Wind van De Rietvoorn Ommen wist met zijn team de derde 
plek een podiumplek te bemachtigen tijdens het WK Veteranen 
in Servië. 

ONK heren Senioren 55+/55-
Alle selectiewedstrijden waren achter de rug toen eind augustus 
de reeks Open NK’s van start gingen. Bert Kluinhaar van Visserij-
vereniging De Hengelsport uit Zwolle werd op 26 augustus Ne-
derlands Kampioen tijdens het Open NK Zoetwatervissen voor 
senioren in de categorie 55+ in het Van Harinxmakanaal. John 
Potgieter van HSV De Rietvoorn uit Ommen wist op diezelfde 
dag met een 2e plek het zilver te pakken in de categorie 55-.

ONK Feedervissen
Tijdens het Open NK Feedervissen, wat op 2 september plaats-
vond in het Noordhollands Kanaal, werden de 2e en 3e trede 
van het erepodium bezet door Jimmy Hulshof van Ons Belang 
uit Zutphen en Tim Voerman van HSV Haaksbergen.

ONK Junioren
Op 9 september was het de beurt aan de junioren. In de catego-
rie U15 werd Tygo Pijnacker van HSV Raalte 2e. Jeffrey Bakker-
nes wist eveneens de 2e plek te behalen in zijn categorie U25.

ONK Teams
Hekkensluiters bij de Open Nationale Kampioenschappen waren 
de deelnemers aan het Open NK Zoetwatervissen voor Teams. 
Het Evezet Trabucco Team van HSV De Karper uit Brummen 
viste hier een verdienstelijke 2e plek.

Wedstrijdlocaties in kaart gebracht
Om een wedstrijd te mogen vissen, heb je altijd een wedstrijd-
toestemming nodig van de visrechthebbende. De wedstrijdtoe-
stemmingen voor federatieve wateren zijn aan te vragen via de 
online wedstrijdmodule, waarvan ook Sportvisserij Oost-Neder-
land gebruik maakt.

De meeste wedstrijdvissers weten wel waar geschikte wedstrijd-
trajecten liggen, echter omdat we ook wel eens vragen kregen 
of er een overzicht beschikbaar is van alle wedstrijdtrajecten bin-
nen ons werkgebied, hebben we een interactieve kaart gemaakt. 
Deze digitale kaart is te vinden op onze website onder de tab 
Wedstrijden . Bijna alle trajecten die ook in de online wedstrijd-
module zijn opgenomen, staan erop en de kaart wordt natuurlijk 
steeds geactualiseerd.

Wedstrijdcommissie

Rinus Klein (voorzitter/penningmeester)
Jannes Kars (secretaris)
Martin Verbeek
Harry Voerman
Erick Wind
Marc Zwaan

Open NK senioren



Kleine modderkruiper | Foto Janny Bosman
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H.S.V. “Vislust” 
Almelo

H.S.V. De Karper 
Borne

H.S.V. “Het Dinkelland” 
Denekamp

H.S.V. “’t Vangertje”  
Denekamp

H.S.V. “’t Simmetje” 
Diepenheim

H.S.V. VIOS 
Enschede

H.S.V. t Zumpke”  
Enter

Goorse Hengelsportvereniging 

H.S.V. “Haaksbergen” 

Ons Genoegen 
Hengelo

H.S.V. “De Rietvoorn”  
Holten

H.S.V. De Gouden Karper 
Laren

H.S.V. “V.V.L.O.”  
Losser

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Nijverdal

O.H.V. Oldenzaal 

H.S.V. “Ons Vermaak” 
Rijssen

H.S.V. “Ons Genoegen”  
Wierden

H.S.V. de Sportvisser 
Apeldoorn

Tot Ons Genoegen 
Apeldoorn

H.S.V. “Bathmen” 

H.S.V. “De Karper” Brummen 

Deventer H.S.V.  

H.S.V. De Stokvissen 
Deventer

D.H.V. Diepenveen 

H.S.V. Eerbeek 

H.S.V. “Ons Genoegen” 
Gorssel

H.S.V. “Helpt Elkander”  
Hattem

H.S.V. De Snoekbaars 
Heerde

H.S.V. Ons Vermaak 
Kampen

HSV VissieVissie Hattem

H.S.V. “De Vriendschap”  
Beekbergen

H.S.V. Oldebroek en Omstreken 
Wezep

H.S.V. “Olst” 

H.S.V. “Het Plaatselijk Belang”  
Terwolde

H.S.V. Ontspanning  
Vaassen

H.S.V. “Voorst” 
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H.S.V. “De Sportvisser”  
Wapenveld

H.S.V. “O.K.O.”  
Oosterwolde

H.S.V. “Wijhe”  

H.S.V. “Ons Belang” Zutphen 

H.S.V. “Het Baarsje” Blokzijl

H.S.V. De Voorn 
De Wijk

H.S.V. Dwingeloo

H.S.V. Het Poldervoorntje 
Emmeloord

H.S.V. ’t Stekkie 
Ens

H.S.V. Zwartewaterland 
Hasselt-Zwartsluis

HSV Heno 
Havelte

H.S.V. Het Vette Baarsje 
Hoogeveen

H.S.V. ’t Snoekje 
Marknesse

Meppeler Hengelaarsvereniging 

H.S.V. ’t Baarsje 
Oldemarkt

Staphorster H.S.V. 

H.S.V. Steenwijk

H.S.V. De Blijde Baars 
Urk

H.S.V. De Karper 
Vollenhove

H.S.V. Visgenoegen 
Zuidwolde

H.S.V. De Delle
Vledder

H.S.V. Het Zwartewater 
Genemuiden

H.S.V. Ons Genoegen 
Balkbrug

H.S.V. “Bergentheim e.o.” 

H.S.V. “Tot Ons Plezier” Coevorden 

H.S.V. De Brasem 
Dalfsen

H.S.V. De Brasem 
Dedemsvaart

H.S.V. “De Dobber” Hardenberg

H.S.V. “Lemelerveld” 

H.S.V. “De Voorn” 
Nieuwleusen

H.S.V. De Rietvoorn 
Ommen

H.S.V. “Raalte” 

H.S.V. Ons Genoegen 
Vroomshoop

H.S.V. “’t Meuntje”
Westerhaar

Visserijvereniging De Hengelsport 
Zwolle
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Sportvisserij Oost-Nederland
Almelosestraat 1
8102 HA  Raalte
Tel. 0572-363370
info@sportvisserijoostnederland.nl 
www.sportvisserijoostnederland.nl


