
Jaarverslag
Sportvisserij 

Oost-Nederland 2018





3JAARVERSLAG 2018 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Bijzonder door het afscheid van onze directeur Ed Piek, die na bijna 20 jaar vertrok naar zijn oude 
liefde de bosbouw. Bijzonder door de grote droogte, met als vervelend gevolg vele noodzakelijke 
acties om vissen te redden, waarbij wij hulp kregen van de waterschappen en vele vrijwilligers van 
hengelsportverenigingen of anderen die begaan waren met het lot van de vissen. Hulde en dank 
daarvoor!

Samen met Sportvisserij Nederland werd er in de Vecht gestart met een meerjarig onderzoek naar 
het actuele optrekgedrag van vissen als paling, winde en zeeforel.
We sloten dit jaar BOA-convenanten met veel belangrijke partners in Gelderland en Overijssel, om 
samen nog succesvoller stroperij en ongeoorloofde sportvisserij te bestrijden.

Op de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland is afgelopen zomer een belangrijk 
besluit genomen m.b.t. het landelijk inbrengen van viswateren. Vanuit het solidariteitsbeginsel en 
het algemene belang van de sportvisser wordt in goed overleg gewerkt om wateren van boven-
lokaal belang zoveel mogelijk in de landelijke VISpas te krijgen. Inmiddels is ongeveer 86% van al 
ons viswater al landelijk ingebracht.

Binnen Sportvisserij Nederland en de aangesloten federaties is in 2018 in het belang van onze 
sportvissers hard gewerkt om onze sportvisserij in Nederland meer toekomstbestendig te maken. 
Hierbij krijgen viswaterbeheer, imagoverbetering en organisatieontwikkeling om effectiever en 
efficiënter onze sportvisserijbelangen te behartigen veel aandacht.

In Oost-Nederland werden dit jaar door hengelsportverenigingen en onze eigen federatie veel 
succesvolle activiteiten georganiseerd waarbij naast verschillende hengelsportdisciplines ook 
aandacht was voor de jeugd en de wedstrijdvisserij. Daarnaast werd veel onderhoudswerk rond 
viswater uitgevoerd en een harkbootexperiment in gang gezet. Ook werd hard aan de opstart van 
een jeugdraad voor Oost Nederland gewerkt.

Het jaar 2018 leverde 5 podiumplekken op voor deelnemers/teams vanuit Oost Nederland aan de 
Open Nederlandse en Wereldkampioenschappen. Het Noordoostelijke Kampioensbord ging dit 
jaar weer naar Oost-Nederland en we wisten een plek op het podium te bemachtigen in de lande-
lijke finale van het Federatief Clubkampioenschap.

Tot slot wens ik ons allen de kracht en gezondheid toe om in de komende tijd gezamenlijk de 
schouders onder onze hengelsport bevorderende activiteiten te blijven zetten, om zodoende onze 
mooie hobby landelijk, regionaal en lokaal op een plezierige manier te bevorderen en positief voor 
het voetlicht te blijven brengen.

Jan Telleman, voorzitter

Voorwoord

Een bijzonder jaar

Ik dank alle medewerkers, vrijwilligers en bestuurders weer voor hun 
grote inzet in 2018 om onze sportvisserij in Oost Nederland goed op de 
kaart te zetten. Terugkijkend was 2018 wel een zeer bijzonder jaar!
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Kantoor en eigen organisatie

Aansturing, beleid en organisatie
Het afgelopen jaar zijn diverse zaken uit ons beleids- en jaar-
plan opgepakt en uitgevoerd. Sportvisserij Oost-Nederland is 
samen met de andere federaties en Sportvisserij Nederland 
nauw betrokken bij de landelijke organisatieontwikkelingen, 
waarbij een goede onderlinge afstemming van werkzaamheden 
en sportvisserijzaken onderling een belangrijk bespreekpunt is. 
In augustus heeft onze directeur Ed Piek te kennen gegeven 
dat hij per 1 oktober de federatie zou verlaten om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan bij Staatsbosbeheer. Het vertrek van Ed 
Piek heeft ertoe geleid dat we met minder capaciteit de prio-
riteit op het voortzetten van bestaande taken hebben gelegd 
en kritisch zijn omgegaan met nieuwe dingen. De taken van Ed 

Piek werden grotendeels overgenomen door Willem Bakker als 
interim-directeur. Het streven is dat in de loop van 2019 ons 
team weer wordt uitgebreid.

Bestuur en ereleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering was de heer J. Telle-
man statutair aftredend. Hij werd herkiesbaar gesteld en door 
de ALV opnieuw gekozen voor een termijn van 3 jaar. 
De heer I. Boersma werd voorgedragen en gekozen als 
opvolger van de heer G.H. Sloot, die op 1 januari zijn functie 
als secretaris had neergelegd. Verder werd de heer J. Verheij 
aangesteld als algemeen bestuurslid namens rayon 3. Hij volgt 
de heer J.M. Zwaan op. 

Onderscheidingen
Sportvisserij Oost-Nederland kent Richtlijnen voor jubilea en 
onderscheidingen. In 2018 kwamen de volgende personen in
aanmerking voor een zilveren of gouden erespeld van de 
federatie.

De samenstelling van het dagelijks 
bestuur op 31 december 2018 was als 
volgt:

Voorzitter: 
J. Telleman

Secretaris:
I. Boersma 

➜

Penningmeester:
J.W. de Vente

Vertegenwoordiging rayons:
Rayon 1: B. Meijer 
Rayon 2: H. Koeslag
Rayon 3: J. Verheij ➜ 
Rayon 4: M. Klein 

Adviseur
H. Slagter 

Ereleden:
J. van Zorge
H. Slagter
G.H. Sloot

Onderscheidingen

Zilveren erespeld
• Johannes Woudsma
 25 jaar bestuurslid De Karper Vollenhove
• Jan Pepping 12,5 jaar
 coördinator Stichting vko Oost-Nederland
• Tim Hulshof
 12,5 jaar lid Stichting vko Oost-Nederland
• Arne Hissink
 12,5 jaar lid Stichting vko Oost-Nederland
• Michel Holsbeek
 25 jaar bestuurslid OHV Oldenzaal
• Jan van Emst
 30 jaar voorzitter commissie Ons Belang Zutphen
• Jaap van Emst
 28 jaar commissielid Ons Belang Zutphen
• Jan Pelgrim
 15 jaar bestuurslid rayon 2

Gouden erespeld
• Gerrit Sloot ➜
 erelid Sportvisserij
 Oost-Nederland
• Jan van Waardenburg
 12,5 jaar lid Stichting
 vko Oost-Nederland
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Rayon 3

Rayon 4

Rayon 2

Rayon 1

Bestuurssamenstelling rayons per 31-12-2018

Rayon 1

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

Rayon 2

Dhr. H. Koeslag  voorzitter 
Dhr. J. Riemsdijk secretaris
Dhr. G. Duchatteau penningmeester 
Dhr. J. Pelgrim  wedstrijdsecretaris
Dhr. J. Kars wedstrijdzaken
Dhr. J. van Ginkel jeugdzaken
Dhr. J. Veldhuizen water- en visstandbeheer

Rayon 3

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

Rayon 4

Dhr. M. Klein voorzitter
Dhr. G. Wind secretaris
Dhr. M. Ligtenberg penningmeester
Dhr. B.J. Spijkers wedstrijdsecretaris
Dhr. B. Kluinhaar  bestuurslid
Dhr. H. Nijhoff  bestuurslid
Dhr. E. Wind bestuurslid
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Nieuwe collega
Vanaf 1 augustus 2018 is Jarno Veldhuizen als adviseur sport-
visserijzaken in dienst bij zowel Sportvisserij Oost-Nederland 
als bij Sportvisserij Fryslân. Jarno is 25 jaar oud, woonachtig 
in Eerbeek en heeft de opleiding Natuur en Groene ruimte, 
Sportvisserij en Aquacultuur te Zwolle gevolgd. Sportvissen en 
met name wedstrijdvissen is zijn lust en zijn leven. Als adviseur 
sportvisserijzaken heeft hij een breed werkveld binnen beide 

federaties. Bij Sportvisserij Oost-Nederland is Jarno het eerste 
aanspreekpunt voor de hengelsportverenigingen binnen rayon 
2 en rayon 4 en houdt hij zich bezig met VBC-zaken, evenals 
bij Sportvisserij Fryslân, waar hij secretaris is van twee VBC’s. 
Verbroederen, samenwerken en van elkaar leren als federaties 
en sportvissers is erg belangrijk. Jarno vindt het een mooie uit-
daging om bij te dragen aan een duurzame, milieuvriendelijke 
en toekomstgerichte (sport)visserij. 

Medewerkers

Willem Bakker Interim-directeur
Elma Herms Financieel medewerker
Marga Hoefsloot Administratief medewerker
Hans Holsbeek Beleidsmedewerker

Sonja Janssen Coördinator Promotie
Mark Kouwenhoven Veldmedewerker
Jarno Veldhuizen Adviseur Sportvisserijzaken

Jarno Veldhuizen - adviseur sportvisserijzaken

Stagiair
Hielke Wissink, student van Helicon MBO Velp, heeft van  
februari tot half juli zijn examenstage bij Sportvisserij Oost- 
Nederland uitgevoerd. Onderdelen van zijn stage waren het 
opstellen van een werkplan, organiseren van mensen, materia-
len en middelen en begeleiden van medewerkers op vaktech-
nisch gebied. In de praktijk is Hielke actief betrokken geweest 

bij visserijkundige onderzoeken en de voorbereidingen op een 
nieuwe editie van het NK IJsvissen in Nederland. Hij heeft de 
stekken langs de Overijsselse/Gelderse IJssel in kaart gebracht 
ter voorbereiding op een nieuwe uitgave van de stekkenkaart 
Overijsselse/Gelderse IJssel.
Verder heeft Hielke interviews afgenomen onder bezoekers 
van commerciële visvijvers in Nederland, een gezamenlijke 
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opdracht van Sportvisserij Oost- en Midden Nederland met als 
doel bepalen of deze vijvers concurrerend kunnen zijn voor de 
VISpas of juist samenwerkingsmogelijkheden bieden. Hielke 
heeft zijn stage met goed gevolg afgerond en is geslaagd voor 
zijn opleiding Manager natuur en recreatie.

Vrijwilligers
In 2018 hebben vele vrijwilligers een actieve rol vervuld binnen 
de organisatie Sportvisserij Oost-Nederland. Sommigen traden 
coördinerend op of behartigden bepaalde belangen via een 
commissie. Anderen stonden paraat om de hengelsport op 
verschillende manieren te promoten, zoals bijvoorbeeld bij (de 
voorbereiding van) evenementen of op scholen, maar ook bij 
het organiseren van wedstrijden. Ook was er een grote groep 
die zich bezighield met controle en handhaving. Betrof het 
taken t.a.v. water- en visstandbeheer of verbetering van sport-
visserijmogelijkheden, dan vonden we altijd vrijwilligers bereid 
om de handen uit de mouwen te steken. 
Door de aanhoudende droogte, die in juni al haar eerste tol 
begon te eisen toen vissen in nood kwamen, hebben we veel 
meer dan gemiddeld een beroep moeten doen op vrijwilligers. 
Met vereende krachten is het gelukt om op veel plaatsen op 
tijd in te grijpen en vissen over te zetten naar naastgelegen 
wateren om te overleven. 
Sportvisserij Oost-Nederland is trots op al haar vrijwilligers en 
bedankt hen voor de inzet van het afgelopen jaar.

Vrijwilligersvisdag
In de vroege ochtend van 19 september verzamelden ruim 50 
deelnemers bij het Buurthuis Ommerkanaal voor onze jaarlijkse 
vrijwilligers visdag. De organisatie lag in handen van HSV De 

Rietvoorn uit Ommen. Deze vrijwilligersvisdag was bij uitstek 
een mooie gelegenheid om eerder geplaatste nieuwe steigers 
in het Ommerkanaal te testen. Die test was prima geslaagd 
voor het merendeel van de vrijwilligers die deze keer mee-
deden. De vissen lieten het echter bij veel deelnemers afweten. 
Waar het enkele deelnemers in de ochtend lukte om de vis 
goed op de stek en aan het bijten te houden, viel het na de 
lunch compleet stil. Anderen wisten gelukkig toch de hele dag 
door de kilo's bij elkaar te vangen.
De vrijwilligersvisdag bokaal werd gewonnen door D.J.  
Bargeman uit Laren. De heer Bargeman is actief vrijwilliger 
tijdens vislessen op de basisschool. 

Hielke Wissink - stagiair Helicon MBO Velp

Bokaal 2018
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Het jaar 2018 hebben we met een positief resultaat (€ 954,-)  
afgesloten. Dit zonder onttrekking vanuit het fonds  
“verbetering sportvisserijmogelijkheden”. De laatste jaren was 
dit helaas noodzakelijk. Door de gestegen inkomsten en de 
naar verhouding lagere kosten hoefden we hier niet toe over 
te gaan. Wel zijn de giften die wij voor ons 50-jarig jubileum 
hebben ontvangen, gebruikt voor een mindervaliden steiger. 
Vanuit de afdrachten voor volwassenen is € 16.093,- gestort in 
het fonds.

Het aantal seniorleden (nu 64.374) is dit jaar toegenomen in 
vergelijking met vorig jaar (+1.642). Hopelijk is dit een trend 
na een aantal jaren van lichte daling en/of stilstand. Helaas laat 
het aantal jeugdleden nog steeds een daling zien, zowel bij de 
federatieve vergunningen als bij de jeugdVISpassen. Dit laatste 
is nieuw en heeft zich ook bij andere federaties voorgedaan. 
Momenteel hebben we iets meer dan 5.854 jeugdleden (-700).

De totale baten zijn in vergelijking met 2017 ongeveer  
€ 40.000,- toegenomen. Deze toename (bijna € 19.000,-) is 
vooral toe te schrijven aan de hogere inkomsten (hoger leden-
aantal) van de VISpas, maar ook de inkomsten m.b.t. water- en 
visstandbeheer (€ 19.000,-) en overige baten (± € 3.000,-).  
De verkoop van de nachtVISpas en 3e hengeltoestemmingen 
zorgt voor een structureel en belangrijk deel van de inkomsten.

Dit jaar hebben wij bijdragen ontvangen van Sportvisserij 
Nederland voor de realisatie van steigers bij het Zwarte Water 
en het Ommerkanaal (totaal € 15.000,-). Ook van de belang-
hebbende verenigingen in Ommen, Balkbrug en Dedems-
vaart hebben we bijdragen (bijna € 10.000,-) ontvangen t.b.v. 
de maatregelen aan het Ommerkanaal. Ook is een bijdrage 
(€ 3.000,-) gedaan door de vereniging in Heerde m.b.t. de 
gebiedsontwikkeling in Heerde (project Grote Wetering). In 
2016 hebben wij giften ontvangen voor ons 50-jarig jubileum. 
De intentie was deze giften te benutten aan maatregelen t.b.v. 
sportvisserijmogelijkheden. Dit jaar is er een mindervaliden 
steiger gerealiseerd in samenwerking met camping De Koek-
sebelt. De jubileum-giften zijn hiervoor gebruikt. Voor deze 
steiger hebben wij ook van de Provincie Overijssel een bijdrage 
ontvangen van ongeveer € 1.600,-
We hebben € 19.000,- ingeboekt als bijdrage (SVN) in de 
controlekosten. Tevens is er een bijdrage voor de vislessen op 
basisscholen ontvangen vanuit Sportvisserij Nederland.
Voor 2018 hadden we een bedrag van ruim € 13.000,-  
ingeboekt als nog te betalen kosten 2017 voor het C2000 
systeem van de BOA’s. Deze kosten zijn kwijtgescholden en dit 
zorgde voor een onvoorziene meevaller. 

De verenigingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijk-
heid een vergoeding te ontvangen voor het uitvoeren van 
jeugdactiviteiten. Het fonds “stimulering jeugdactiviteiten” 
heeft een saldo van € 5.000,- maar is dit jaar voor het laatst 
ingesteld. Dit mede door het feit dat verenigingen weinig  
gebruik van het fonds maakten en de doelstelling ook niet 
geheel verwezenlijkt werd, maar ook door het voornemen om 
in de komende jaren een jeugdraad in te stellen. Het saldo zal 
dan ten gunste gaan vallen aan deze jeugdraad.
De kosten voor water- en visstandbeheer zijn, volgens verwach-
ting, substantieel gegroeid met als achterliggende gedachte 
om de visserijmogelijkheden voor onze leden te vergroten. 
Dit jaar zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals 
hierboven omschreven. Deze sterk gestegen kosten hebben wij 
in tegenstelling tot voorgaande jaren uit de lopende begroting 
kunnen betalen en hiervoor hebben wij ons fonds “verbetering 
sportvisserijmogelijkheden” niet aan hoeven te spreken. 
Er bestaat m.b.t. de communicatie, waaronder ook beurzen en 
promotie vallen, een intensievere samenwerking met de  
federatie Midden Nederland waardoor de kosten van  
sommige evenementen gedeeld kunnen worden. Dit zorgt 
voor een gunstiger resultaat. Met betrekking tot het “project 
visgids” kunnen we melden dat wij hiermee gestopt zijn, 
gezien het aantal aanmeldingen en de benodigde tijds-
investering. 
De salarisonderdelen zijn conform de CAO. Er heeft dit jaar 
wederom een indexering (van rijkswege) plaatsgevonden. In 
de personele bezetting heeft een verandering plaatsgevon-
den. 1 fte (directeur) is per 1 oktober jl. vertrokken en 0,6 fte 
(adviseur sportvisserijzaken) is per 1 augustus aangesteld. Deze 
veranderingen zorgden voor een minieme stijging in de kosten 
t.o.v. 2017. 

Materiële vaste activa 
Er is in totaal ongeveer € 9.000,- aan investeringen gedaan en 
€ 3.400,- gedesinvesteerd.  

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2018 € 387.044,- (2017: € 390.777,-). 

Hypothecaire lening
Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofdsom 
van de hypotheek boetevrij af te lossen. Dit jaar hebben wij 
daar niet voor gekozen. De rentevaste periode loopt nog 2 jaar 
tegen een rentepercentage van 3,15%.  De resterende schuld 
van de hypothecaire lening met een rentevaste periode van 4 
jaar bedraagt per ultimo 2018 
€ 68.500,- (2017: € 82.500). Wij hebben ieder kwartaal een  
bedrag afgelost in overeenstemming met het aflossingssche-
ma. 

Financiën
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Staat van baten en lasten

 2018 werkelijk € 2018 begroot € 2017 werkelijk €

Baten 815.207 769.440 775.230

Lasten 801.285 799.960 783.839

Resultaat 13.922 -30.520 -8.609

Mutatie reserves -12.968 30.520 27.823

Resultaat +/- 954 0 19.223

Balans (na verdeling resultaat)

ACTIEF 31-12-2018 € 31-12-2017 €

Materiële vaste activa  544.461 565.220

Vlottende activa

Voorraden 15.074  16.478  

Vorderingen 80.478 71.477

  95.552 87.955

 387.044 390.777

Liquide middelen  1.027.057 1.043.952

PASSIEF 31-12-2018 € 31-12-2017 €

Eigen vermogen

Besteedbaar
vermogen voor verdeling

 577.977 596.245

Vastgelegd
vermogen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

148.674  113.357  

Onderhoudsvoorziening 77.015 77.015

Giften 50-jarig jubileum 0 3.125

Onvoorziene personeels-
uitgaven

71.174  71.174  

 296.863 264.671

Langlopende schulden 68.500 82.500

Kortlopende schulden 83.717 100.536

1.027.057 1.043.952
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In dit hoofdstuk zoomen we in op zaken rondom water- en visstandbeheer. 
Niet alleen zetten we ons in voor een gezonde visstand, maar ook werken 
we hard aan behoud en verbeteren van sportvisserijmogelijkheden, door 
bijvoorbeeld de toegang tot het water te verbeteren of mindervaliden vis-
plekken aan te leggen. Ook proberen we waar mogelijk nieuwe visrechten te 
verkrijgen.

Stichting Visserijkundig Onderzoek  
Oost-Nederland
Onze Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland 
heeft een intensief jaar achter de rug. Konden we begin januari 
ploegleider Jan Pepping nog een zilveren erespeld opspelden 
in verband met zijn 12,5-jarig jubileum binnen de onderzoeks-
ploeg, in april moesten we helaas afscheid van hem nemen. 
Jan was al geruime tijd ziek en helaas was voor hem de strijd 
gestreden. Wij herdenken Jan als een zeer gedreven en kun-
dige vrijwilliger, die “zijn mannen” altijd wist te motiveren en 
zelfs onder slechte weersomstandigheden met een glimlach in 
de boot wist te krijgen. De Stichting was zijn lust en zijn leven. 
Hoewel Jan nog moeilijk kon lopen en op sommige dagen 
amper een potlood kon vasthouden, was hij er altijd en altijd 
vastberaden. Zijn wens was dan ook de voortzetting van de 
Stichting en dat hebben we gedaan.

In het voorjaar van 2018 zijn we doorgegaan met het regulie-
re werk volgens het rooster van Jan. Op de agenda stonden 
de vaste meetpunten van Waterschap Vallei en Veluwe. Vele 
watergangen zijn weer uitgekamd op zoek naar bijzondere 
soorten. Toen we dachten dat we konden genieten van het 
mooie weer, werd het iets té mooi. De extreme droogte zorgde 
voor grote problemen en heeft een behoorlijke druk op velen 
gelegd. Verspreid in ons werkgebied werden ploegleden inge-

zet om vissen te redden van een wisse dood. 
Veel tijd om uit te rusten was er daarna ook niet want de 
najaarsklussen stonden alweer op het programma. Wederom 
mochten we aan de gang voor Waterschap Vallei & Veluwe. 
Ditmaal een iets andere klus dan we gewend zijn, namelijk 
de polder bij Eemnes. Totaal andere wateren dan de weterin-
gen op de Veluwe. Hier hebben we namelijk diverse kolken 
onderzocht en met goed resultaat! Vele bakken vol vis en veel 
soorten, wederom een mooie klus! 

Water en vis

Met de DEKA door ondiep water

Jan Pepping ontvangt de zilveren erespeld i.v.m. zijn 12.5 jarig jubileum 
als ploegleider
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Water en vis

Swimway Vecht
Een nieuw project in ons gebied is Swimway Vecht, een geza-
menlijk project van de waterschappen Vechtstromen en Drents 
Overijsselse Delta. Het project bestaat uit deelonderzoeken, 
waarbij onder andere geïnventariseerd wordt welke vissen de 
vispassage bij de stuw Vechterweerd bij Dalfsen passeren. In 
het voorjaar is bij de stuw een kruisnetonderzoek uitgevoerd en 
in het najaar is bij diezelfde stuw een zalmsteek geplaatst. 

Kruisnetonderzoek
Vanaf week 11 t/m week 26 is door een ploeg vrijwilligers twee-
maal per week gevist met kruisnetten. Om de vangkansen te 
vergroten en een getrouw beeld te krijgen, werd gevist in de 
schemering volgens een tijdschema.
In totaal zijn vrijwilligers 32 avonden op pad geweest, 2 maal 
per week op de maandag en donderdagavond. Er is gemoni-
tord op 2 plaatsen, 1 direct onder de stuw en 1 in de vispas-
sage benedenstrooms. In totaal zijn de kruisnetten 324 keer 
gelicht waarbij er 266 vissen zijn gevangen. Deze 266 vissen 
zijn onder te verdelen in 15 vissoorten. Direct op de eerste 
avond werd een verrassende vangst gedaan: een spiering.
Helaas is er bij de monitoring geen glasaal aangetroffen, maar 
wel kleine paling tussen de 15-28 centimeter. 

Zalmsteek doet zijn werk!
Begin november is bij de stuw een zalmsteek geplaatst. De on-
derzoekers hoopten hiermee zeeforel te vangen en te kunnen 
zenderen om te kunnen traceren hoe hun trek verloopt. Nadat 
enkele andere vissoorten waren gevangen, was het na bijna 3  
weken raak! Een prachtige zeeforel van maar liefst 65 cm en 
bijna 4 kilo werd aangetroffen in de zalmsteek. De vis is voor-
zien van een tag en direct teruggezet. Nog geen week daarna 
worden tot grote vreugde en verrassing van de onderzoekers  
meerdere houtingen van ruim 50 cm aangetroffen in de zalm-
steek. Een nieuwe vissoort in de Vecht is een feit!

De droogte van 2018
Het zal niemand ontgaan zijn, snikhete dagen, extreme 
droogte en dan ineens code rood met felle hoosbuien en flink 
wat wateroverlast. De Nederlandse zomer van 2018 was de 
warmste zomer in drie eeuwen en een van de droogste zomers 
sinds 1906. Gemiddeld viel er minder dan de helft van de hoe-
veelheid neerslag van wat normaal is. De waterstand daalde en 
beken en vijvers vielen droog. 
Niet alleen de lokale omroepen en kranten, maar zelfs het lande-
lijke nieuws besteedde aandacht aan de sportvissers die met 
hart en ziel meewerkten aan het overzetten en redden van vis.   

Samenwerken tegen vissterfte
In samenwerking met meerdere waterschappen en vrijwilligers 
zijn er in heel Oost-Nederland verschillende reddingsacties op 
touw gezet. Sportvisserij Oost-Nederland speelde een coördi-
nerende rol, de waterschappen ondersteunden de acties met 
materialen en soms met middelen. Zonder de inzet van vele 
vrijwilligers was het niet mogelijk geweest om prioriteiten te 
stellen en succesvolle acties uit te voeren. Naarmate de droog-
te langer duurde, namen de problemen met zuurstofloosheid 
en droogvallende wateren steeds meer toe. De eerste grote 
problemen speelden in Twente, later ook op de Veluwe, Noord 
Gelderland en het westen van Overijssel… Tot het einde van 
2018 bleef het grondwaterpeil in sommige gebieden nog ver 
onder gemiddeld.

Dramatische situaties
Begin juli ervoer het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
de eerste gevolgen van de droogte. Het Waterschap wilde 
namelijk vispassage “De Wulpen” bij Steenwijk dichtzetten 
om zo het water bovenstrooms vast te kunnen houden. Om te 
voorkomen dat vissen zouden achterblijven in de poeltjes die 
in de bekkens van de passage ontstaan, werd hulp van onze 
Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland gevraagd. 
Uit een laagje van amper 10cm water werden heel veel kleine 
snoeken, kleine modderkruipers, zeelten, bermpjes maar ook 
blankvoorn en jonge kolblei gered en verderop in de hoofd-
watergang weer uitgezet.

Kruisnetmonitoring bij de stuw Vechterweerd 
als onderdeel van Swimway Vecht.

Houting gevangen tijdens onderzoek met de zalmsteek
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Amper een week later was het raak in het uiterste oosten van 
ons gebied, waar het Waterschap Vechtstromen de noodklok 
luidde. Een onttrekkingsverbod werd ingesteld, wat tot eind 
september zou aanhouden. De ene melding na de andere 
kwam binnen. Vijvers in onder andere Losser, Delden, Hengelo 
en Oldenzaal dreigden droog te vallen, zodat ons niets anders 
meer restte dan de vissen over te zetten naar andere wateren. 
Ook hier konden we rekenen op de tomeloze inzet van vele 
vrijwilligers van de plaatselijke hengelsportverenigingen en de 
medewerking van het Waterschap en de gemeente. 

Eind juli, de extreme droogte hield aan en ons bereikte het 
dramatische bericht dat de Schipbeek bij Diepenheim onge-
veer een meter was gedaald! Een regelrecht drama voor de 
visstand. Weer kwam er een grote groep sportvissers in actie. 
Voorzien van waadpakken trokken ze over een afstand van bijna 
2 kilometer een sleepnet door het kleine laagje blubberwater 
wat er nog stond. Met name de grotere vissen, zoals karpers en 
een aantal forse meervallen, overleefden het.

Regen en de catastrofale gevolgen
Halverwege augustus… regen! En hoe! Na de langdurige 
droogte gevolgd door hevige regenval ontstond in de vijver 
De Kweek in Oldenzaal een groot zuurstoftekort, doordat veel 
afvalstoffen afgevoerd zijn in de vijver. Het water raakte ernstig 
vervuild en het zuurstofniveau daalde tot een extreem diepte-
punt. Vrijwilligers van de OHV hebben in samenwerking met 
Sportvisserij Oost-Nederland en het Waterschap Vecht stromen 
drie dagen lang alles op alles gezet om zoveel mogelijk vissen 
te redden. Ondanks de inzet van de vele vrijwilligers, mensen 

van het Waterschap en de inzet van zuurstofpompen niet  
kunnen voorkomen dat maar liefst 80% van het volledige  
visbestand de verstikkingsdood vond. 

Hulde aan de vrijwilligers
Sportvisserij Oost-Nederland is trots op de vele vrijwilligers en 
anderen die begaan waren met het lot van de vissen, die zich 
hebben ingezet om de visstand in Oost-Nederland te sparen 
en bedankt hen hier hartelijk voor. Samen staan we sterk! 
Hopelijk is een dergelijke inzet voorlopig niet meer nodig, 
alhoewel we weten dat de kans op dit soort extreem weer de 
komende jaren verder toeneemt. Mocht het weer gebeuren 
dan willen we graag opnieuw samen met betrokken vrijwilli-
gers onze belangrijke viswateren en bijzondere visbestanden 
beschermen waar mogelijk.

Vrijwilligers trekken een sleepnet door de Schipbeek

Extreme droogte zorgt voor problemen
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Karperuitzet Kortrickvijver Olst

Karperuitzet
De karpervisserij blijft onverminderd populair. Natuurlijke aan-
was op grotere open wateren blijkt vaak een probleem. Om de 
karpervisserij op dit soort wateren interessant te houden, is het 
afgelopen jaar een start gemaakt met karperuitzetplannen voor 
de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel. 
Voor het Waterschap Vechtstromen bestaat al een uitzetplan 
waarmee we de komende jaren uit de voeten kunnen.
Samen met de hengelsportverenigingen en de KSN hebben we 
de verschillende wateren en wensen in kaart gebracht op basis 
van lokale kennis. Vervolgstappen worden genomen door sa-
men met Sportvisserij Nederland draagkracht en geschiktheid 
van de wateren te berekenen. Als alle plannen goed gekeurd 
zijn door de VBC kunnen we naar verwachting eind 2019 over-
gaan tot uitzetten.

Locaties 2018
Sportvisserij Oost-Nederland heeft in goed overleg met de 
waterschappen, Rijkswaterstaat, de KSN regio Zwolle en Oost 
ongeveer 2.000 kg karper uitgezet in diverse wateren binnen 
het werkgebied.
De grootste uitzet was in de IJssel nabij Zwolle en bedroeg 800 

kg zeer fraaie spiegelkarpers van een Duitse leverancier;  
speciaal geselecteerde vissen door de KSN regio Zwolle.
Met Rijkswaterstaat is er overeenstemming bereikt voor het 
mogen uitzetten van jaarlijks 390 kg karper in het Twente-
kanaal, voor een periode van 2017 tot en met 2021. 
In het Twentekanaal is een mix van spiegelkarper en schub-
karper uitgezet van beide ongeveer 200 kg. De leverancier was 
Special-Carp, welke bijzonder mooie vissen afleverde. De vis-
sen zijn uitgezet in de zijtak van het Twentekanaal en de eerste 
twee stuwpanden: Enschede/Hengelo en Hengelo/Delden. De 
andere 600 kg is uitgezet over diverse plassen, vijvers en  
kanalen binnen het werkgebied van Sportvisserij Oost-Neder-
land.

Proef karperuitzet
Jarenlang had HSV Olst een bloeiende jeugdafdeling en 
kwamen er 40 tot 50 deelnemers op jeugdwedstrijden af. Door 
de verslechterde visstand in de Kortrickvijver liep het aantal 
drastisch terug met als dieptepunt het helemaal beëindigen 
van jeugdwedstrijden. 
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Na enkele jaren onderhandelen met het Waterschap Drents Over-
ijsselse Delta is HSV Olst samen met Sportvisserij Oost- 
Nederland tot een mooi compromis met het Waterschap geko-
men. Bij wijze van proef zijn op 11 april 200 karpers losgelaten in 
de Kortrickvijver in Olstvijver. De duikers zijn voorzien van roosters 
om te voorkomen dat de vissen ontsnappen. De komende drie 
jaren wordt zowel de waterkwaliteit als de visstand gemonitord 
en de aanwezigheid van voldoende waterplanten. De tijd zal het 
leren of de proef slaagt en beide partijen gelukkig blijven met 
deze oplossing, zodat de vissen kunnen blijven en de jeugd weer 
wedstrijden komt vissen bij de vereniging.

Karpercommissie

H. Holsbeek (Sportvisserij Oost-Nederland)
P. van de Werfhorst (De K.S.N. regio Zwolle)
Ch. Hummelink (De K.S.N. regio Oost)
D. Wolters (De K.S.N. regio Oost
D. Spijker ((De K.S.N. regio Zwolle)

Fonds verbetering sportvisserijmogelijkheden
In 2018 is er weer hard aan de weg getimmerd om meer 
sportvisserijvoorzieningen te creëren voor alle VISpashouders. 
Zo hebben we diverse voorzieningen getroffen langs de Grote 
Wetering. Er is een wedstrijdtraject met 13 kunststof steigers 
aangelegd bij de Assendorperstraat te Heerde. HSV De Snoek-
baars heeft een grote rol gespeeld in het totale project. Naast 
een financiële bijdrage, zorgen zij ook voor het onderhoud van 
deze visplaatsen. In ditzelfde project is er ook een mindervali-
den visplaats aangelegd bij de Bruggenhoek. Alle kanosteigers 
in dit gebied zijn ook geschikt om vanaf te vissen. Er zijn dus tal 
van voorzieningen bijgekomen. 

Samen met Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle hebben 
we een voormalig wedstrijdtraject aan het Zwarte Water weer 
nieuw leven ingeblazen. In goed overleg met Rijkswaterstaat en 
Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben we hier samen 
met vrijwilligers van De Hengelsport de oever vrij gemaakt 
van opslag. In een later stadium hebben we 32 stelconpla-
ten geplaatst tussen de basaltblokken om vlakke en stabiele 
visplaatsen te creëren. De Hengelsport Zwolle onderhoudt de 
visstekken op deze locatie. Later in 2018 hebben we aan dit-
zelfde traject een prachtige mindervaliden visplaats gecreëerd 
samen met De Hengelsport Zwolle. 

Aan het Ommerkanaal te Ommen hebben we samen met 
Hengelsportvereniging De Rietvoorn uit Ommen, De Brasem 
uit Dedemsvaart en Ons Genoegen uit Balkbrug 30 hard-

houten steigers geplaatst. Dit, vanwege haar ligging langs een 
doodlopende weg, geliefde traject werd altijd al veel gebruikt 
voor de wedstrijden. Het talud op dit stuk is echter behoorlijk 
steil. Door de steigers kan iedere VISpashouder hier weer naar 
hartenlust vissen. 

De projecten aan de Grote Wetering, het Zwarte Water en het 
Ommerkanaal zijn gesubsidieerd door Sportvisserij Nederland 
via het fonds verbetering sportvisserijmogelijkheden. 

Cursus bosmaaier / kettingzaag
Sportvisserij Oost-Nederland biedt ieder jaar vrijwilligers van 
hengelsportverenigingen de kans om de cursus bosmaaier en/
of motorkettingzaag te volgen. Vooral vanuit het oogpunt van 
veiligheid, maar ook vanwege eventuele aansprakelijkheid 
is het belangrijk om vrijwilligers de juiste kennis en vaardig-
heden mee te geven. Sportvisserij Oost-Nederland voert haar 
onderhoud- en beheerprojecten alleen nog met gecertificeerde 
vrijwilligers uit. Per hengelsportvereniging kunnen er maximaal 

Nieuwe vissteigers in het Ommerkanaal

Visplaatsen Zwartewater bij Zwolle
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2 vrijwilligers voor rekening van Sportvisserij Oost-Nederland 
deelnemen aan de cursus. Sinds de start van de cursus in 2015 
hebben we 30 vrijwilligers succesvol opgeleid om veilig te 
werken met de motorkettingzaag en 51 vrijwilligers om veilig 
te werken met de bosmaaier. Respectievelijk waren dit er 12 en 
5 in 2018. De cursus is het afgelopen jaar aangeboden door 
Cursus Centrum Groen in Arnhem. Voor toekomstige cursussen 
willen we kijken of we de cursus kunnen aanbieden in onze 
eigen regio. 

Nieuwe viswateren 
In 2018 hebben we opnieuw een aantal vis-
wateren kunnen toevoegen aan de Gezamen-
lijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Gemeente Deventer
• Traasterdijkvijver

Gemeente Steenwijkerland
• Eesveensche wetering
• Kallenkoterwetering

Gemeente Zwartewaterland
• Stadsgracht vanaf de Sluiskolk tot aan het
 Keppelbrugje
• Haven de Beer
• Kolk Bodewes

Gemeente Hardenberg
• Vijver in Lutten

Gemeente Tubbergen
• Mekkelenbergvijver

Gemeente Zwolle
• Zwarte Water (vanaf de stadsgrachten)
 tot km raai 8.000 (ongeveer ter hoogte van
 de hoogspanningsmasten)

Visstandbeheercommissies
Sportvisserij Oost-Nederland heeft zitting in diverse vis-
standbeheercommissies welke gekoppeld zijn aan de diverse 
waterschapgebieden. Overleg en afstemming draaiden het 
afgelopen jaar met name om visuitzet, droogte- en vissterfte-
bestrijding, kansen m.b.t. beheer en onderhoud en visbeleid. 
Concreet zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan de 
orde geweest en resultaten geboekt:

VBC ZUIDERZEELAND
• De provincie Overijssel betrekt de sportvisserij bij de reali-

satie van natuurvriendelijke oevers langs diverse vaarten en 
tochten en zal hierin zoveel mogelijk rekening proberen te 
houden met de sportvisserij.

• Pilotlocatie voor de harkboot in Emmeloord is goedge-
keurd door het waterschap. In verband met de aanwezige 
plantenex oten is de pilot niet doorgegaan. Hengelsportver-
eniging ‘t  Poldervoorntje is betrokken bij het bestrijden van 
deze exoten. 

VBC VALLEI EN VELUWE
• Aanhoudende droogte heeft geleid tot concrete onderlin-

ge afspraken m.b.t. het redden van vis waarin Sportvisserij 
Oost-Nederland een belangrijke coördinerende en uitvoe-
rende rol speelde. 

• Er is een standaard huurovereenkomst visrechten opgesteld 
t.b.v. gemeenten. 

• In het kader van Sportvisserij Op de Kaart zijn verschillende 
wateren geïnventariseerd en is hengelsportvereniging Tot 
Ons Genoegen uit Apeldoorn aangehaakt.  

VBC VECHTSTROMEN
• Aanhoudende droogte heeft geleid tot concrete onderlin-

ge afspraken m.b.t. het redden van vis waarin Sportvisserij 
Oost-Nederland een belangrijke coördinerende en uitvoe-
rende rol speelde. 

• Er is in goede samenwerking inhoudelijk gewerkt aan nieuw 
visbeleid en nieuwe uniforme huurovereenkomsten. 

• Diverse uitzetmogelijkheden voor vis zijn aangevraagd en 
goedgekeurd door de VBC

VBC REEST EN WIEDEN 
• Aanhoudende droogte heeft geleid tot concrete onder-

linge afspraken m.b.t. het redden van vis waarin Sportvisserij 
Oost-Nederland een belangrijke coördinerende en uitvoe-
rende rol speelde. 

• In samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse 
Delta is een start gemaakt met het project Sportvisserij 
Op de Kaart. 

VBC RIJN EN IJSSEL
• Aanhoudende droogte heeft geleid tot concrete onderlin-

ge afspraken m.b.t. het redden van vis waarin Sportvisserij 
Oost-Nederland een belangrijke coördinerende en uitvoe-
rende rol speelde. 

• In verband met een calamiteit in de Berkel heeft Sportvis-
serij Oost-Nederland i.s.m. Hengelsport Federatie Midden 
Nederland en lokale hengelsportverenigingen reddingsacties 
voor vis opgezet en uitgevoerd. 

• Karperuitzettingen in het kader van de karperrichtlijn zijn 
goedgekeurd en zullen gaan plaatsvinden in o.a. de Schip-
beek. 
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Het afgelopen jaar zijn we veelvuldig in het nieuws geweest. Soms helaas in 
verband met trieste omstandigheden, waarbij vissen ternauwernood gered 
konden worden van de verstikkingsdood. Gelukkig viel er ook veel positief 
nieuws te melden via onze website, digitale nieuwsbrief en sociale media 
kanalen. Ook hebben we diverse activiteiten georganiseerd of ondersteuning 
geboden bij initiatieven van anderen om de sportvisserij in Oost-Nederland 
te promoten. Opnieuw hebben we de samenwerking met Hengelsport Federa-
tie Midden Nederland gevonden om evenementen te organiseren, wat heeft 
geresulteerd in een groter bereik en lagere kosten.

Beursnieuws
De beurzen Carp Zwolle en Faszination Ageln in Lingen zijn 
zo onderhand vaste onderdelen in ons jaarlijkse activiteiten-
programma. Zo ook in februari van het afgelopen jaar, waarbij 
de beursbezoekers ons weer feilloos wisten te vinden voor de 
aanschaf van hun VISpas dan wel Nacht- en/of Derde Hengel-
toestemming. Wederom was de inzet van een vismeester op 
Carp een zeer geslaagde actie, want de tafel was regelmatig 
bezet door kinderen die onder begeleiding een tuigje konden 
maken. Met name vragen over waar men mag vissen en vragen 
over de visserijregels kwamen veelvuldig aan bod.

Vismigratiedag
Op zaterdag 21 april was het Wereld Vismigratiedag en 
organiseerden studenten van Zone.college Zwolle (voorheen 
de Sportvisacademie de Groene Welle) een evenement op 
Camping de Koeksebelt aan de Overijsselse Vecht in Ommen. 
De studenten hadden een maquette gemaakt waarmee de 
werking van een vispassage werd gedemonstreerd en er wer-
den lezingen gegeven. Kinderen konden vissen in de neven-
geul achter de camping onder begeleiding van de studenten 
en konden zich lekker uitleven op een heuse stormbaan. Wie 
wat wilde weten over onze federatie en onze projecten kon 
bij onze federatiestand terecht, waar geïnteresseerden ook 
nog eens getrakteerd werden op een hapje van ter plaatse 
gerookte forel.
Op dezelfde dag was ook de officiële onthulling van de 
elektroboot, waar o.a. mindervalide sportvissers gebruik van 
kunnen maken. Deze boot is mede door ons, Reggesafari en 
Camping de Koeksebelt gefinancierd. Het is de bedoeling dat 
we in samenspraak met de andere partijen een rooster maken 
wanneer de boot wordt ingezet voor mindervalide sportvissers.

Barbeeldag
Na een zinderende zomer die tot ver in de meteorologische 
herfst bleef voortduren, was het helaas op zaterdag 22 septem-
ber andere koek. Een gure aantrekkende wind, dreigende wol-
kenluchten en af en toe een overtrekkend buitje. De speciaal 
voor de barbeeldag ontworpen t-shirts verdwenen onder een 
extra kledinglaagje of werden over de jassen heen gehesen 
tijdens de vierde editie van de barbeeldag.
Opnieuw was Camping Ijsselhoeve in Veessen de locatie waar 

we samen met Hengelsport Federatie Midden Nederland 
dit inmiddels landelijk bekende evenement organiseerden. 
Ondanks het wat mindere weer kwamen naar schatting toch 
zo’n 250 bezoekers op het evenement af. Vis-TV presentator 
Marco Kraal praatte de dag als spreekstalmeester aan elkaar. 
De winkeliers op de hengelsportmarkt verkochten voldoende 
materialen, aas en voer om na afloop tevreden huiswaarts te 
kunnen keren. 

Demovisser Peter Maclean met een IJsselbarbeel
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Sportvisserij Loodvrij
Nieuw dit jaar was onze stand met loodvervangers, waar 
bezoekers hun oude werplood konden ruilen. Slechts enkele 
kilo’s lood werden geruild, maar het publiek was zeer positief te 
spreken over het initiatief Sportvisserij Loodvrij. 

Live demonstraties
Eveneens nieuw dit jaar waren de live demonstraties “actieve 
madenvisserij” door Tim Janssen en “centrepin vissen” door 
Leon Haenen direct aan de waterkant. Vissen met een dobber, 
het zogeheten trotten, kwam ook uitgebreid aan bod. 

Demovissers en lezingen 
Maar liefst 7 koppels demovissers hadden hun uitrusting aan 
de IJsseloever opgebouwd. Of het door de weersomslag 
kwam, weet niemand, maar helaas werd deze dag slechts een 
klein barbeeltje gevangen. Jammer voor de bezoekers, al 
gingen die ongetwijfeld met veel goede tips naar huis om daar 
op een later moment zelf hopelijk de vruchten van te kunnen 
plukken. 
In de lezingzaal konden de bezoekers lekker opwarmen 
tijdens interessante lezingen van Leon Haenen, die het publiek 
meenam in zijn visavonturen in de Grensmaas, de Geul en de 
Ardennen. Herwin Kwint pakte het publiek in met fantastische 
foto’s over zijn visserijen in de Franse rivier de Lot. 

Recreatie en toerisme
Fishing in Holland
Al jaren komen Duitse 
sportvissers onder andere 
naar ons gebied om te 
vissen. Nederland is erg 
populair onder Duitse 
sportvissers, met name 
om het feit dat we hier het principe Catch & Release hanteren. 
Uit onderzoek is gebleken dat de website Fishing in Holland 
veel bezocht wordt door onze oosterburen. 
Het afgelopen jaar zijn 3 grote Duitse roofviswedstrijden 
georganiseerd in de IJssel. Op 23 juni en 27 oktober werd de 
European Fishing Contest georganiseerd, waarbij Duitse vissers 
vanuit Kleve naar Nederland komen om een dag te vissen in de 
IJssel en omliggende wateren.
Een ander groot tweedaags evenement is Tock-Fiction. Na de 
eerste editie in augustus 2017, werd op 11 en 12 augustus jl. 
opnieuw Tock-Fiction georganiseerd met 75 koppels, waaraan 
ook Nederlandse sportvissers konden meedoen. 

Toekomstige grote roofviswedstrijden
Dit soort wedstrijden zullen in de toekomst vaker voorkomen. 
Omdat de deelnemers zich van stek naar stek verplaatsen, 
geven we hier geen wedstrijdtoestemming voor af. Daarmee 
zouden we de hele IJssel reserveren en andere sportvissers 
belemmeren, terwijl in de praktijk niet overal gevist wordt.  Om 
elkaar niet in de weg te zitten, informeren we de organisatoren 
dat er (witvis)wedstrijden zijn op de betreffende data. Deel-
nemers van deze grote roofvis evenementen dienen rekening te 
houden met de bestaande wedstrijden en mogen zich niet in 
het wedstrijdparcours begeven. De organisatoren van de wed-
strijden hanteren zelf ook strenge regels t.a.v. materiaalgebruik 
en visveiligheid, door bijvoorbeeld snoek niet mee te laten 
tellen voor de wedstrijd als de watertemperatuur erg hoog is.

Samenwerking met de recreatiesector
In navolging van de eerder uitgerolde cursus visgids en de 
promotie van de hengelsport via Fishing in Holland heeft 
Sportvisserij Oost-Nederland afgelopen jaar gewerkt aan een 
verdere samenwerking met de recreatiesector in ons gebied. In 
samenwerking met camping de Koeksebelt en de Reggesafari 
is er een project gerealiseerd welke met name voor de minder-
valide recreatievisser mooi viswater en mogelijkheden voor een 
dagje uit biedt in de omgeving van Ommen. 
Zo is er een vissteiger gerealiseerd voor mindervaliden en een 
vissenbos aangelegd in een nieuwe nevengeul van de Vecht. 
Rolstoegankelijke toiletten en twee rolstoeltoegankelijke  
(vissers)boten maken de voorzieningen en vismogelijkheden 
compleet. Hoewel een deel van de voorzieningen op het ter-
rein van de camping de Koeksebelt ligt, is de invalide vissteiger 
en de rolstoelvriendelijke boot voor iedere VISpashouder  
(campinggast of niet) te gebruiken.

Lood inruilactie

Live demonstratie actieve madenvisserij door Tim Janssen
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Communicatie en promotie

Website en sociale media
Evenals de websites van Sportvisserij Nederland en de andere 
federaties, heeft onze website een kleine opfrisbeurt gehad. 
Vooral op de homepage is de vormgeving iets aangepast. 
Verder voldoet onze website aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Er staat een Cookie-melding 
op en in de Privacy Verklaring staat te lezen welke (persoons)
gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. 
Uit de nieuwsberichten op onze website maken we maandelijks 
een selectie voor de digitale  nieuwsbrief.
Afhankelijk van de inhoud van het bericht, wordt het ook  
gedeeld via onze sociale mediakanalen, zoals Facebook en 
Twitter. Zo hopen we zo goed mogelijk per mediakanaal te 
variëren in onze berichtgeving. Feit: op 31 december 2018 
bereikten we onze 1800e Facebook paginalike.
Omdat uit onderzoeken gebleken is dat het aandeel  
sociale mediagebruikers tussen 18 en 25 jaar met de interesse 
sportvissen op Instagram maar liefst vijfmaal zo groot is als op 
Facebook, hebben we sinds eind 2018 ook een Instagram 
account. We hopen hiermee met name jongeren beter te 
kunnen bereiken.

Hét VISblad
Het enige analoge communicatiemiddel wat al onze leden 
tweemaal per jaar eind april en eind november bereikt, is de 
regio-editie van Hét VISblad. Op de acht pagina’s die we tot 
onze beschikking hebben, lichten we interessant visnieuws uit 
de regio toe. In onze voorjaarseditie plaatsten we een overzicht 
van alle leuke activiteiten en evenementen die we de sport-
visser uit Oost- en soms uit heel Nederland in 2018 te bieden 
hebben. Ook brachten we in beeld welke belangrijke sport-
visserijvoorzieningen we in 2017 en 2018 gerealiseerd hebben 
en wijdden we een artikel aan het prestigieuze Noordoostelijk 
Kampioenschap wat we voor de veertiende keer organiseerden 
met de beide noordelijke federaties. 
We namen de lezer in beide regio-edities mee in een groter 
project zoals Swimway Vecht, wat bestaat uit verschillende 
deelonderzoeken. Dit project zal nog enkele jaren duren, we 
hopen onze achterban steeds deelgenoot te kunnen maken 
van bijzondere vangsten tijdens de onderzoeken en de verdere 
voortgang van het project. 
De najaarseditie stond in het teken van de droge zomer in 
2018 en de dramatische gevolgen daarvan voor de visstand. 
We besteedden aandacht aan het vissen voor en door jeugd, 
maar ook aan mooie nieuwe vismogelijkheden voor ouderen 
in een verzorgingstehuis. De wisselingen binnen ons bestuur 
en de medewerkers kwamen aan bod en uiteraard kregen alle 
wedstrijdkampioenen een ereplaatsje.

Aangepaste boot voor mindervaliden
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Sportvisserij Oost-Nederland heeft het afgelopen jaar extra ingezet op het 
organiseren van nieuwe activiteiten om kinderen en jongeren te stimuleren 
om te gaan vissen. Speciaal voor de doelgroep 12 t/m 17 organiseerden we 
twee dagdelen vissen op steuren en meervallen. Ook organiseerden we in 
samenwerking met de Hengelsport Federatie Midden Nederland een Jeugd 
Riviervisdag voor jeugd van 10 t/m 17 jaar. Daarnaast zijn bestaande activi-
teiten opnieuw georganiseerd en werden meer vislessen dan ooit gegeven op 
basisscholen in Oost-Nederland. Niet alles ging zoals gewenst, helaas zagen 
we ons genoodzaakt om onze jaarlijkse jeugddag af te blazen wegens te wei-
nig animo.

Vismeesters en vislessen 
Het afgelopen voorjaar zijn er 21 nieuwe VIScoaches opgeleid 
en hebben 5 mensen de cursus VISmeester gevolgd. Van deze 
5 zijn uiteindelijk 2 VISmeesters actief aan de slag gegaan, 
nadat zij tijdens hun stageles een goede beoordeling kregen 
en officieel VISmeester zijn geworden.
In totaal zijn door 17 vismeesters maar liefst 110 vislessen in 
ons werkgebied verzorgd. Hiermee hebben we 2.363 kinderen 
bereikt!

Jeugddag Oost-Nederland
Tot onze grote teleurstelling hebben we de twaalfde editie 
van onze jaarlijkse jeugddag op Nationale Hengeldag moeten 
afblazen omdat er slechts enkele opgaven waren binnenge-
komen. Nadat we jarenlang 80 tot 100 deelnemers met een 
uitschieter naar maar liefst 150 deelnemers hadden, liep het 
aantal deelnemers in 2017 terug naar 40. Deze keer meldden 
zich slechts 17 kinderen aan. We zien dit als een duidelijk 
signaal dat we andere activiteiten zullen moeten ontplooien om 
toch jeugd te enthousiasmeren om te gaan vissen.

Straatspeeldag Marknesse
Op woensdag 13 juni promootten enkele van onze vismeesters 
de hengelsport op de nationale buitenspeeldag in Marknesse. 
Zij hadden in de ochtend in de plaatselijke gracht een variëteit 
aan waterdieren en vissen gevangen en deze in aquaria op 
de stand ten toon gesteld. Kinderen en ouderen konden zo 
kennis maken met de onderwaterwereld van hun lokale gracht. 
Van staafwants tot bloedzuiger en van watervlo tot waterjuffer 
larven en ook de kikkervis ontbrak uiteraard niet aan de inhoud.
Door middel van zoekkaarten kon iedereen de naam van de 
diverse soorten opzoeken, waarbij zij eventueel werden gehol-
pen door de vismeesters om tot de juiste naam te komen. 
Een van de vismeesters had een kop van een echte snoek 
meegenomen, waarop door het publiek vol verbazing werd 
gereageerd ten aanzien van de grootte en hoeveelheid tanden 
van deze rover. 

Kinderen en jongeren

Vissen met een vaste stok
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Kinderen en jongeren

Steur en meervalvissen
Onder prachtige zomerse weersomstandigheden werd op 
zaterdag 1 juli het nieuwe jeugdevenement Steur- en meer-
valvissen bij Wild Bijzonder Vissen in Reutum georganiseerd. 
Jeugdige sportvissers van 12 t/m 17 jaar konden gratis vissen 
onder de voorwaarde dat zij een leeftijdsgenoot zouden 
meenemen die normaal niet vist. Zo’n 42 jeugdige enthou-
siastelingen, waaronder 12 stoere meiden, wisten de weg naar 
de Wild-vijvers te vinden, al dan niet onder begeleiding van 
ouders of jeugdbeleiders van hengelsportverenigingen. Voor 
de hele dag was een deel van de achterste avonturenvijver 
afgezet. Verdeeld over het stuk lagen schepnetten en onthaak-
matten klaar om de sterke vissen te landen. 

Er werd gevist in twee sessies en de hele dag werden ver-
schillende mooie grote steuren gevangen, waarvan velen de 
metergrens passeerden. Sommige werden met blokjes kaas 
gevangen, andere met stukjes zalm en zelfs eentje met kaas én 
zalm. Gelukkig waren de vismeesters er steeds vlot bij om te 
assisteren met het scheppen en onthaken van de vissen. Zowel 
de vissers als de niet-vissers en de aanwezige kijkers waren erg 
enthousiast en toen het vissen ten einde liep, was hier en daar 
toch wel een beetje teleurstelling te horen dat het al weer af-
gelopen was. Na afloop van elke sessie kregen de deelnemers 
en vismeesters een lekker bordje patat met frikadel of kroket en 
wat te drinken. Als verrassing hadden we nog een door VIS-TV 
presentatoren Ed Stoop en Marco Kraal gesigneerde pet voor 
degenen die de twee grootste steuren hadden gevangen. 

Scholenprojectdagen Hoge Hexel
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging organiseert al 
sinds jaar en dag de scholenprojectdagen bij de Tolplas in 
Hoge Hexel. Zo’n 600 kinderen van basisscholen uit omliggen-
de plaatsen worden met bussen vervoerd deze informatieve 
dagen om in blokken van circa 15 minuten bij alle aanwezige 
natuurorganisaties langs te gaan. Kinderen kunnen op deze 
manier kennismaken met bijvoorbeeld de valkenier die verschil-
lende roofvogels meeneemt. Ook zijn er o.a. demonstraties van 
de Jachthondenopleiding en zijn er imkers aanwezig. Natuurlijk 
mag de hengelsport niet ontbreken. Afgelopen jaar hebben 
enkele van onze vismeesters verkorte vislessen gegeven tijdens 
deze twee interessante dagen.

Jeugd Riviervisdag
Een nieuw evenement was het afgelopen jaar de Jeugd Rivier-
visdag, welke we samen met Hengelsport Federatie Midden 
Nederland organiseerden op zaterdag 13 oktober langs de 
IJssel bij Brummen. Tijdens verschillende workshops maakten 
37 jeugdvissers in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar kennis met het 
vissen in de rivier. Zij kregen hierbij hulp van vrijwilligers van de 
Snoekstudiegroep Nederland België, HSV De Karper Brummen 
en de beide federaties. 

Verschillende workshops
De deelnemers gingen gedurende de dag feedervissen, vissen 
met de vaste hengel en met kunstaas vissen op roofvis. Met het 
feedervissen werden er regelmatig grote windes en brasems 
gevangen. Met het vissen met de vaste hengel werden er 

Steurvissen met jeugd
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Kinderen en jongeren

bijzonder veel zwartbekgrondels gevangen. Soms duurde 
het slechts enkele seconden voordat de dobber weer onder 
ging. Met het roofvissen gingen de jeugdvissers struinen. 
Zij probeerden met verschillende soorten kunstaas vissen te 
vangen. Ondanks een enkele snoekbaars vielen de vangsten bij 
het roofvissen tegen. De vissers hebben in ieder geval kennis 
kunnen maken met deze vistechniek. 

Vissen bekijken in het aquarium
Tussen de middag kreeg iedereen een broodje hamburger 
aangeboden als lunch. De lunchpauze was voor velen een mooi 
moment om eens goed te bekijken welke vissoorten er in het 

aquarium zwommen. Zij konden door middel van een grote 
zoekkaart de verschillende vissoorten van elkaar onderscheiden. 
Rond 15.00 uur werd de dag afgesloten onder genot van een 
ijsje. De prijswinnaars kregen een waardebon om wat leuks 
te kopen bij een hengelsportzaak. Niemand ging met lege 
handen naar huis. Alle deelnemers kregen een goed gevulde 
goodybag en een vishengel kado. 

Fonds stimulering jeugdwerk
In 2016 is door de Algemene Ledenvergadering het Fonds 
stimulering jeugdwerk ingesteld. Dit fonds had als doel het 
ontwikkelen en uitvoeren van jeugdactiviteiten door plaatselijke 
hengelsportverenigingen te stimuleren en te faciliteren. Van dit 
fonds is de afgelopen jaren slechts door enkele hengelsport-
verenigingen, die aan de voorwaarden voldeden om in aan-
merking te komen voor deze financiële ondersteuning, gebruik 
gemaakt. Omdat het fonds niet naar onze verwachting werkte, 
is besloten om met ingang van 2019 het fonds te beëindigen 
en een jeugdcommissie op te richten. Eind 2018 is gestart met 
de werving om een jeugdraad in het leven te roepen, be-
staande uit 5 tot 7 jongere sportvissers, die in 2019 verspreid 
over ons werkgebied verschillende activiteiten voor jeugdige 
sportvissers zal organiseren. De jeugdraad wordt ondersteund 
en gefaciliteerd vanuit kantoor. Het budget voor de jeugdraad 
is vastgesteld op € 5.000,=, gelijk aan het bedrag wat jaarlijks 
in het Fonds stimulering jeugdwerk beschikbaar was.

 Instructie roofvissen

Jeugd Riviervisdag aan de IJssel bij Brummen
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Controle en handhaving

Het werkgebied van Sportvisserij Oost-Nederland is het afgelopen jaar gecon-
troleerd door 18 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), waarvan er 10 
in dienst zijn bij Sportvisserij Oost-Nederland. Daarnaast zijn er een kleine 90 
federatieve controleurs bezig geweest vissers te informeren en te controleren. 
Gezamenlijk hebben zij 6.327 vissers gecontroleerd waarvan er 368 een waar-
schuwing gekregen hebben en slechts 79 een proces-verbaal.

Toekenning politiebevoegdheden en handboeien
In het algemeen kun je stellen dat de politie zich in toenemen-
de mate terugtrekt uit het buitengebied en zich bezighoudt 
met haar kerntaken. Daarnaast is er een beweging bij de 
overheid die steeds meer verantwoordelijkheid naar de sector 
schuift. Er ontstaat hierdoor een verzelfstandiging van de straf-
rechtelijke handhaving, in het kader van de Visserijwet, voor de 
sportvisserijorganisatie.
Om de controle en handhaving op de Visserijwet en aanver-
wante zaken te kunnen blijven uitvoeren, moet Sportvisserij 
Oost-Nederland kunnen beschikken over buitengewoon 
opsporing ambtenaren die met enige regelmaat effectieve 
controles kunnen uitvoeren. Dit is geregeld middels een  
categoriale beschikking.
Om de taak als buitengewoon opsporing ambtenaar beter 
en vooral veiliger te kunnen uitvoeren, is het wenselijk dat de 
BOA’s van Sportvisserij Oost-Nederland kunnen beschikken 
over politiebevoegdheden en geweldsmiddelen. Hiertoe heeft 
Sportvisserij Oost-Nederland een verzoek ingediend bij  
Justitie. Dit verzoek is ingewilligd.
Om de bevoegdheden daadwerkelijk te mogen gebruiken 

moeten de boa’s eerst de training Regeling Toetsing gewelds-
beheersing met goed gevolg afleggen.

Naast de opleiding voor het mogen gebruiken van Politiebe-
voegdheden en Geweldsmiddelen, moeten BOA’s in domein II, 
jaarlijks de Permanente her- en bijscholing volgen en examen 
afleggen bij Exameninstelling Toezicht en Handhaving (EXTH) 
Jaarlijks is een boa 7 tot 9 dagen bezig met scholing. 

Herhalingscursus federatieve controleurs
Al jarenlang verzorgt Sportvisserij Nederland de cursus  
Controle Sportvisserij voor vrijwilligers die federatief controleur 
willen worden. Door de jaren heen is het nodige veranderd in 
o.a. het stelsel van visdocumenten en de Voorwaarden Gebruik 
VISpas. Ook nieuwe onderdelen als communicatieve vaardig-
heden aan de waterkant, de rol van controleur als ambassa-
deur, het registreren van bevindingen aan de waterkant in het 
registratiesysteem en mogelijkheden van ondersteuning, zijn 
inmiddels toegevoegd aan het programma van de reguliere 
Cursus Controle Visdocumenten.
Controleurs die voor 2007 de Cursus Controle Visdocumen-

Geweldsmiddelen ter bescherming van onze boa's
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ten gevolgd hebben, zijn niet geschoold op het onderdeel 
communicatieve vaardigheden. In een maatschappij die steeds 
mondiger wordt, is het erg belangrijk dat een controleur  
beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden. 
Sportvisserij Oost-Nederland is dan ook samen met de andere 
federaties van mening dat de controleurs die voor 2007 de cur-
sus gevolgd hebben, opnieuw de vernieuwde cursus moeten 
volgen om gecertificeerd te blijven. Daarom wordt in verschil-
lende plaatsen een opfriscursus gegeven.

Meldpunt visstroperij
In 2018 is het meldpunt visstroperij live gegaan: 
www.meldvisstroperij.nl
Op deze pagina kun je een vermoeden van visstroperij door-
geven. Het gaat hierbij om illegale visserij met het meenemen 
van vis als doel. Om de melding goed te kunnen verwerken, is 
het van belang zo compleet mogelijke informatie te verstrekken. 
Sportvissers zijn de ogen en oren in het veld van de georga-
niseerde hengelsport, dus dit meldpunt biedt hen direct de 
mogelijkheid om visstroperij tegen te gaan!
Meldingen worden automatisch doorgezet naar de federatie 
waar de vermoedelijke stroperij plaatsvindt en deze probeert 
de meldingen z.s.m. op te pakken, afhankelijk van het type 
melding. Aangezien ook onze federatie niet 24/7 bemenst is, 
blijft het bij urgente situaties noodzakelijk de NVWA (0900-
0388) of de politie te bellen (0900-8844) of bij levensbe-
dreigende situaties 112.

Handhavingsconvenant Overijssel 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in het buiten-
gebied van Overijssel gaan nauwer met elkaar samenwerken. 
Met ingang van 28 november jl. mogen zij ook op elkaars 
grondgebied controleren en handhaven. Dit is geregeld in een 
convenant, waaronder alle betrokken bestuurders, waaronder 
ook de voorzitter van Sportvisserij Oost-Nederland, hun hand-
tekening hebben gezet. De nauwe samenwerking moet ervoor 
zorgen dat er een grotere pakkans is voor overtreders van de 
wet- en regelgeving in het buitengebied.

Het convenant maakt mogelijk dat partijen als Staatbosbeheer, 
Natuurmonumenten, waterschappen, de provincie, gemeen-
ten, Rijkswaterstaat of landgoedeigenaren nu onderling 
afspraken kunnen maken zodat de handhavers ook op elkaars 
terreinen kunnen werken. Ook worden gezamenlijke handha-
vingsacties mogelijk en kan men gebruik maken van elkaars 
expertise. 

In de Kop van Overijssel wordt in het kader van het Water-
plan al langer op deze manier samengewerkt. De ervaringen 
zijn hier positief. Met het convenant dat op 28 november is 
getekend, kunnen instanties in de hele provincie met elkaar 
samenwerken. 

Ondertekening handhavingsconvenant Overijssel
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In 2018 zijn er verschillende verenigingen ondersteund op het gebied van wa-
ter- en visstandbeheer en visrechten. Zo bleven in samenwerking met vereni-
gingen en waterbeheerders sportvisserijmogelijkheden behouden of werden 
verbeterd. Om het belang van de sportvisser en de visrechthebbende kenbaar 
te maken en mee te kunnen denken, hebben we deelgenomen aan verschillen-
de overleggen met o.a. waterschappen bij herinrichtingsplannen en gebieds-
processen. Dit alles om er zo voor te zorgen dat sportvisserij een (belangrijke) 
plaats krijgt en houdt.
Van lokale verenigingswateren die van groot belang zijn om dichtbij huis te 
kunnen vissen, maar waar vissen door diverse omstandigheden bemoeilijkt 
werd, werden de problemen en wensen in kaart gebracht. Het uitrollen van 
het project Sportvisserij Op de Kaart is hier een mooi voorbeeld van. 

Sportvisserij op de kaart
Afgelopen jaar is het project Sportvisserij Op de Kaart verder 
uitgerold in het werkgebied van Sportvisserij Oost-Nederland. In 
dit project werken we samen met hengelsportverenigingen aan 
het verbeteren van de sportvismogelijkheden in en rondom de 
bebouwde kom. Juist daar vissen veel jeugdige vissers, recrean-
ten en ouderen en komen voorbijgangers automatisch met het 
sportvissen in aanraking. 
Deze kleine afgesloten viswateren staan echter vaak onder druk. 
Door onder andere aalscholvervraat, een lagere visvoedsel-
productie door minder meststoffen en bijvoorbeeld bezuini-
gingen op het beheer en onderhoud zijn wateroevers minder toe-
gankelijk en wateren minder goed te bevissen. De toenemende 
waterplantengroei beperkt de bevisbaarheid van het viswater.

Beleefbaarheid van het water
Om deze wateren weer aantrekkelijk te maken voor de sportvis-
serij, is een intensiever beheer van wateroevers en waterplanten 
– vaak tegelijk met het uitzetten van vis, doorgaans karper – de 
enige optie. Dat vormt dan ook de kern van het project ‘Sport-
visserij Op de Kaart’ dat Sportvisserij Nederland samen met 
diverse hengelsportverenigingen is gestart. In samenwerking met 
gemeenten en waterschappen vragen we de benodigde toe-
stemmingen om deels in eigen beheer onderhoudsmaatregelen 
uit te voeren, vis uit te zetten en voorzieningen zoals visstekken 
en (mindervalide)vissteigers aan te leggen. Beleefbaarheid van 
het water staat hierbij centraal. 
Om dit te kunnen verwezenlijken is het van belang dat de 
genoemde wateren door de hengelsport, het waterschap en de 
gemeenten worden aangewezen als ‘specifiek hengelwater’. In 
navolging op het project in het waterschapgebied van Vallei en 
Veluwe en Rijn en Ijssel is het project afgelopen jaar ook gestart 
in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Tien ver-
enigingen zijn hier actief aan de slag gegaan om de problemen 
en wensen van wateren in en rondom de bebouwde kom in kaart 
te brengen. In 2019 krijgt dit een vervolg richting de uitvoering 
van de beheerplannen. 

Behoud en verbeteren sportvisserijmogelijkheden
Zoals in het hoofdstuk Water en vis beschreven, zijn er in samen-
werking met verenigingen diverse werkzaamheden uitgevoerd 
die ervoor zorgden dat sportvisserijmogelijkheden behouden 
bleven of werden verbeterd. Deze activiteiten zijn een belangrijk 
onderdeel van het ondersteunen van hengelsportverenigin-
gen; bereikbare en toegankelijke viswateren met voldoende vis 
vormen tenslotte de basis van de hengelsport. Ook via VBC’s en 
gebiedsprojecten van waterschappen en de provincie Overijssel 
zijn de belangen van hengelsportverenigingen ondersteund 
vanuit het kantoor van Sportvisserij Oost-Nederland. 

Waterplanten Weerribben-Wieden
Een concreet voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de rol die 
Sportvisserij Oost-Nederland heeft gespeeld in de werkgroep 
waterplanten in het Weerribben-Wieden gebied in de Kop van 
Overijssel. Na gezamenlijke druk vanuit de recreatiesector en 
de gemeente Steenwijkerland is de Provincie Overijssel akkoord 
gegaan om op basis van waterplantkarteringen de mogelijkhe-
den voor ander maaibeleid te onderzoeken. Hiermee komt de 
provincie tegemoet aan de oproep van de recreatiesector om de 
dichtgroeiende wateren in het gebied toegankelijk en bevaarbaar 
te houden voor recreanten, toeristen, vissersbootjes en zeilboten. 

Wedstrijdtraject Steenwijkerdiep
In de gemeente Steenwijkerland is Sportvisserij Oost-Neder-
land mede namens 18 participerende hengelsportverenigingen 
opgekomen voor het belang van een wedstrijdtraject langs het 
Steenwijkerdiep. De realisatie van het vijftig visvlonders tellende 
wedstrijdtraject laat door bezwarenprocedures al lange tijd op 
zich wachten. Als initiatiefnemer, bekostigende en direct belang-
hebbende van het project heeft Sportvisserij Oost-Nederland in 
de diverse zittingen de achtergronden, de voorgenomen realisa-
tie en haar standpunten uitgelegd en verdedigd. In 2018 heeft 
dat geleid tot ongegrond verklaarde bezwaren bij het  
Waterschap Drents Overijsselse Delta en bij de Provincie  
Overijssel. 

Verenigingsondersteuning
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Wedstrijdsport

Het traditionele Noordoostelijk Kampioenschap vond in 2018 plaats in 
het Beukerskanaal

Het afgelopen jaar is het aanbod aan wedstrijden opnieuw uitgebreid. Nadat 
enkele jaren geleden het Open Federatief Dameskampioenschap haar intrede 
deed, werd nu ook de Youth Challenge georganiseerd door onze wedstrijd-
commissie.

NK IJsvissen
We begonnen het wedstrijdseizoen al in de winter in het Zweed-
se Dalsland, waar de vierde editie van het NK IJsvissen werd 
gevist. De ijsomstandigheden waren deze keer uitstekend, zeker 
in vergelijking met de twee voorgaande edities die ook in  
Zweden werden gevist. Vrijdag 16 februari gingen de 15 deel-
nemers van start. In de nacht was er een mooie witte deken van 
sneeuw ontstaan, wat zorgde voor mooie winterse plaatjes. Maar 
liefst 28 vissen werden boven het ijs gehengeld! Een prima score. 

Hans Arkink pakt de winst  
Nadat na de eerste visdag de enige twee vrouwelijke deelnemers 
in de top drie stonden, werd op zaterdag 17 februari de strijd be-
slist. Hans Arkink wist zich vanaf de vierde plek naar de hoogste 
trede op het podium te vissen. Hij werd Nederlands Kampioen 
IJsvissen 2018 met 274 cm vis. Bianca van der Kolk bleef fier op 
het podium staan en pakte de tweede plek met 233 cm vis. De 
derde plek was voor nieuwkomer Jan de Rijk met 115 cm vis. 

Noordoostelijk Kampioenschap
Zoals gebruikelijk werd ook het afgelopen jaar op de tweede 
zaterdag in april het prestigieuze Noordoostelijk Kampioenschap 
gevist. De organisatie lag in handen van Sportvisserij Oost- 
Nederland en er werd gevist in het Beukerskanaal tussen Giet-
hoorn en Steenwijk. Met 225 deelnemers van de drie noordelijke 
federaties is het NOK een van de grootste niet commerciële 
wedstrijden in Nederland.
Ondanks dat de lente in de week voorafgaand aan de wedstrijd 
al een voorzichtige start had gemaakt, was het nog niet al te 
warm om 4 uur aan de waterkant te zitten. Gelukkig werd het  
geduld en de inzet van de deelnemers beloond, want er werd 
door bijna alle deelnemers samen zo’n 600 kilo vis gevangen. 
De winnaar in de categorie Vrije hengel is geworden Klaas 
Huisman van de Staphorster Hengelaarsvereniging met 13.140 
gram vis. Klaas werd overall winnaar en mag zich Noordoostelijk 
Kampioen 2018 noemen. 
De winnaar in de categorie dobberdragend is geworden Rein van 
Asselt van HSV O.K.O. met 8.330 gram vis. 

Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
teams dobberdragend
Op 19 mei visten 10 teams om de federatieve titel en een plek 
op het NK. Er werd gevist in het Beukerskanaal en in totaal werd 
89.020 gram vis gevangen.

De beste 3 teams werden:

1. Evezet Trabucco Fishing Team van 
 HSV De Karper Brummen
 19.050 gram
2. Team Haaksbergen 1 van HSV Haaksbergen
  13.260 gram 
3. Team VIOS van HSV V.I.O.S.
  9.470 gram

Het federatieve kampioensbord was voor het 
Evezet Trabucco Fishing Team



JAARVERSLAG 2018 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND26

Wedstrijdsport

Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
Heren Individueel 55- en 55+
Twee weken na de eerste selectiewedstrijd werd op 2 juni weer 
gevist in het Beukerskanaal. Nu waren de heren in de categorie-
en 55- en 55+ aan de beurt.

De beste 3 deelnemers per categorie 
werden:

Individueel 55-
1. Tim Voerman (HSV Haaksbergen) 6.260 gram
2. Owen Poulssen (HSV Zwartewaterland)
 4.710 gram
3. Berjan Bruggink (HSV De Dobber Hardenberg)
 3.330 gram

Individueel 55+
1. Jaap Bijleveld (Visserijvereniging
 De Hengelsport Zwolle) 6.140 gram
2. Willy Blom (HSV Haaksbergen)  3.570 gram
3. Jan Galgenbelt (HSV Haaksbergen) 2.230 gram

De beide winnaars ontvingen ieder een  
kampioensbord

Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
feedervissen individueel en teams
Het Twentekanaal bij Almen/Lochem was op 9 juni 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: Erik Nijland (HSV Ons Vermaak Rijssen) 
11.550 gram
Vak B: Jochem van Rooyen (HSV Tot Ons  
Genoegen Apeldoorn) 6.600 gram
Vak C: Jimmy Hulshof (HSV Ons Belang  
Zutphen) 3.040 gram
Vak D: Willy Blom (HSV Haaksbergen)  
2.340 gram
Vak E: Jan Willem Plekkenpol  
(HSV De Rietvoorn Holten) 2.000 gram

Alle vakwinnaars kregen een federatief eremetaal 
overhandigd.

De beste 3 teams werden:

1. Team Haaksbergen van HSV Haaksbergen 
 8.240 gram
2. Team Hengelsport 1 van Visserijvereniging 
 De Hengelsport Zwolle – 5.160 gram
3. Team Hengelo 2 van Ons Genoegen Hengelo  
 1.325 gram

Het team van HSV Haaksbergen won hiermee 
het federatief kampioensbord.

Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd 
junioren jongens en meisjes tot 25 jaar
Op zaterdag 16 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. 

De beste 3 vissers per categorie 
werden:

Junioren U25
1. Jesse Averdijk (HSV Raalte) 2.690 gram
2. Tim Voerman (HSV Haaksbergen) 2.610 gram
3. Gerrald Budding (HSV ’t Vangertje Denekamp)
 2.270 gram

Junioren U20
1. P. Visscher (Ons Vermaak Rijssen) 2.920 gram
2. Daan van Ommeren (HSV Bathmen) 
 1.300 gram
3. B. Kanon (HSV Ons Belang Zutphen) 
 1.060 gram

Junioren U15
1. Dylan Dams (HSV Raalte) 2.040 gram
2. D. Haen (HSV V.I.O.S. Enschede) 1.410 gram
3. K. Jansen (HSV O.K.O. Oosterwolde) 
 980 gram

De nummers 1 in elke categorie wonnen even-
eens het federatief kampioensbord.
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Open Federatief Dameskampioenschap
Op 17 juni werd de derde editie van Open Federatief Dames-
kampioenschap gevist vanaf de nieuwe vissteigers in het Ommer-
kanaal. Aan deze wedstrijd deden 8 dames mee. De uitslag:

De beste 3 vissers werden:

1. Monique Kars (HSV Tot Ons Genoegen
 Apeldoorn) 4.460 gram
2. J. Vaandrager (HSV ’t Poldervoorntje
 Emmeloord) 4.010 gram
3. Geertje Veenstra (HSV ’t Poldervoorntje
 Emmeloord) 3.210 gram.

Monique Kars wist haar kampioenstitel goed te 
verdedigen en mocht opnieuw het federatieve 
kampioensbord meenemen.

Youth Challenge
Deze nieuwe wedstrijd maakt deel uit van een reeks wedstrijden 
verspreid over heel Nederland en geeft jonge wedstrijdvissers de 
gelegenheid om lekker veel wedstrijduren te draaien! Deelne-
mers mogen namelijk aan alle wedstrijden meedoen, dus ook van 
andere federaties.
Op zondag 5 augustus werd door 22 deelnemers gevist in drie 
vakken.

De beste vissers per vak:

Vak A (U15):
1. Christiaan Dijkstra – 2.130 gram
2. Charrissa Vaandrager – 2.120 gram
3. Jeffrey Valkenborgh – 1.820 gram

Vak B (U20)
1. Roy Vaanholt – 4.500 gram
2. Collin Besseling – 3.990 gram
3. Berjan Bruggink -  3.460 gram

Vak C (U25)
1. Vasco Besseling – 5.010 gram
2. Lars Kuijpers – 2.990 gram
3. Anouska Kars – 1.510 gram

Federatief Clubkampioenschap
Op zaterdag 6 oktober vond de finale van ons Federatief 
Clubkampioenschap plaats in het Twentekanaal. De strijd om 
de kampioenstitel ging tussen HSV Haaksbergen (rayon 1), HSV 
Steenwijk (rayon 3) en Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle 
(rayon 4).
Kampioen is geworden HSV Steenwijk. Tweede werd HSV 
Haaksbergen en de derde plaats was voor Visserijvereniging De 
Hengelsport Zwolle.
HSV Steenwijk ging daarmee door naar de landelijke finale, die 
op 27 oktober in het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille werd 
gevist. Daar wisten zij de derde plek te behalen, een zeer nette 
prestatie!

Prijzenwedstrijd SVON
Aan de jaarlijkse traditie van onze prijenwedstrijd werd ook in 
2018 weer uitvoering gegeven. Om meer variatie aan te brengen 
in de wedstrijdparcoursen werd deze keer gekozen voor verschil-
lende locaties in en nabij de IJssel bij Deventer. De vangsten 
waren enorm goed! Door de 59 deelnemers werd in totaal maar 
liefst 427 kilo vis gevangen verdeeld onder de categorie dobber 
dragend en vrije hengel, waarbij de vrije hengel er ver boven 
uitstak met zo’n 300 kilo vis. 
Vorig jaar werd door 76 deelnemers in totaal zo’n 25,5 kilo vis 
gevangen, waarbij het dobbervissen het meest succesvol was.

Beste drie dames van het Federatief Dameskampioenschap

HSV Steenwijk wint Federatief Clubkampioenschap 2018
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De 3 beste vissers per categorie:

Categorie vrije hengel (IJssel)
1. J.M.J. Kregel – 27.890 gram (Vak F)
2. A. de Valk – 26.460 gram (Vak D)
3. B.J.H. Menkhorst – 13.930 gram (Vak E)

Categorie dobber dragend (Jachthaven)
1. N.G. Wiggers – 15.120 gram (Vak A)
2. J.A. Oude Bennink – 9.160 gram (Vak C)
3. G. Zwiers – 9.150 gram (Vak B)

OPEN NEDERLANDSE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
Het jaar 2018 leverde 5 podiumplekken op voor deelnemers/
teams 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 17 november op Trainingscentrum 
Papendal.

WK Feedervissen Korpsen
Op 3 juni vond het Wereldkampioenschap Feedervissen voor 
korpsen plaats in Wit Rusland. Jan Willem Plekkenpol van HSV 
De Rietvoorn Holten en Martijn Kroes van HSV Tot Ons Genoe-
gen Apeldoorn zetten daar met hun team een nette prestatie 
neer door de derde plek te behalen.

WK Junioren/Beloften
Op 4 augustus werd het Wereldkampioenschap voor junioren 
gevist in Italië. Jeffrey Bakkernes van HSV De Karper Brummen 
wist de Wereldtitel in de categorie U25 te bemachtigen.

ONK Dames
Het Noord Hollandsch Kanaal tussen Akersloot en Heiloo was 
op 1 september het decor voor zowel het ONK Feedervissen 
als voor het ONK Dames. Geertje Veenstra van HSV ’t Polder-
voorntje viste zich naar de derde trede van het erepodium tijdens 
het ONK Dames.

ONK Junioren
Een week later, op 8 september was het de beurt aan de junioren 
in het Beukerskanaal bij Steenwijk. In de categorie U25 werd Roy 
Brinks van HSV Ons Vermaak Rijssen derde.

ONK Teams
Hekkensluiters bij de Open Nationale Kampioenschappen waren 
de deelnemers aan het Open NK Zoetwatervissen voor Teams. 
Werd het Evezet Trabucco Team van HSV De Karper uit Brummen 
vorig jaar nog tweede, in 2018 pakte dit team de kampioenstitel. 
Hiermee had Jeffrey Bakkernes als teamlid meteen zijn tweede 
kampioenstitel in handen. 

Wedstrijdcommissie

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

Drie winnende teams bij selectie dobbervissen Teams
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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. 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
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