
Jaarverslag
Sportvisserij 

Oost-Nederland 2019





3JAARVERSLAG 2019 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Over onze organisatie
Door het aantreden van Hans Gels als directeur en Tom 
Hegeman als penningmeester zijn wij als organisatie weer op 
volle kracht. Het plotselinge overlijden van ons Algemeen 
Bestuurslid en voorzitter van rayon 2, Henk Koeslag, heeft ons 
diep geschokt en deed ons weer nadrukkelijk stil staan bij het 
tijdelijke van ons leven. Wij zijn dankbaar voor wat Henk in de 
afgelopen jaren voor ons heeft betekend. Door de recente 
aanstelling van de twee jeugd wedstrijdcoaches willen we de 
wedstrijdvisserij voor en door talentvolle jongeren nieuwe 
impulsen geven.

Resultaten en sportieve successen
Mede door de grote inzet en betrokkenheid van vrijwilligers 
hebben we veel van onze doelen uit het jaarplan gerealiseerd. 
Onze belangrijkste partners hierbij zijn waterschappen en 
gemeentebesturen, maar ook diverse recreatieondernemers in 
bijvoorbeeld het Vechtdal. Opnieuw werden in de droge zomer 
door medewerkers en vrijwilligers naar zuurstof happende 
vissen van een wisse dood gered.
Ook op wedstrijdgebied konden weer enkele successen op-
getekend worden. Tijdens diverse Open Nationale Kampioen-
schappen werden drie podiumplekken behaald.
We moeten helaas ook constateren dat de traditionele wed-
strijdvisserij wat aan het teruglopen is. Een toenemend aantal 
VISpashouders wil alleen vissen op momenten dat het hen 
het best uitkomt. Andere vormen van wedstrijdvisserij, zoals 
bijvoorbeeld streetfishing en vijvervissen, nemen wel toe. De 
wedstrijdcommissie van Sportvisserij Oost-Nederland zal zor-
gen voor voldoende aandacht voor deze typen visserijen.

Waar en wanneer willen we vissen?
‘Met de VISpas overal kunnen vissen op tijdstippen en plaatsen 
dat het jou als sportvisser uitkomt’ blijft een belangrijk doel van 
Sportvisserij Nederland en de zeven federaties. Waterschappen 
die recreatief en toeristisch medegebruik van (vis)water actief 
ondersteunen, willen graag hun beschikbare water aan vooral 
hengelsportfederaties verhuren. Waar mogelijk worden die 
viswateren voor elke VISpashouder beschikbaar gesteld.

Onze toekomst
Zijn wij als hengelsportsector wel toekomstbestendig genoeg 
georganiseerd? Welke kansen kunnen we benutten en welke 
bedreigingen moeten we als hengelsportorganisaties samen 
met Sportvisserij Nederland aanpakken. Gezamenlijk hebben 
we een reflectief proces in gang gezet om de toekomst van 
onze hengelsport én organisatie ook in de komende tien jaar 
veilig te stellen.
Meerdere actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelin-
gen en emoties rond dierenwelzijn en natuurbescherming kun-
nen vandaag de dag bedreigend uitpakken voor onze mooie 
vishobby. Dit vraagt momenteel van ons veel aandacht en ook 
veel tijd op Europees, landelijk, regionaal en lokaal terrein. 

Ons kantoor
Vernieuwde energiewetgeving en stringente milieueisen zullen 
binnen afzienbare tijd grote invloed hebben op onze huisves-
ting. Wij beraden ons over verschillende mogelijkheden, waar-
onder een noodzakelijke aanpassing van ons huidige kantoor 
of het betrekken van een geschiktere huisvesting.

Slotwens
Ik hoop dat wij allen in het afgelopen jaar in min of meer 
goede gezondheid voldoende hebben kunnen genieten van 
onze hobby ‘vissen’ en dat wij dat hopelijk ook in de komende 
jaren kunnen en zullen blijven doen! 
Namens het bestuur wens ik onze hengelsportverenigingen 
en alle sportvissers in Oost-Nederland daar veel plezier bij. 
Onze medewerkers wens ik veel succes bij hun werkzaamheden 
om onze hengelsport in Oost-Nederland opnieuw passend te 
faciliteren en te ondersteunen!

Jan Telleman, 
voorzitter

Voorwoord

Voor u ligt weer een fraai vormgegeven jaarverslag met veel informatie 
en mooie foto’s, waarin we terugblikken op de vele in 2019 voor u ver-
richte werkzaamheden en tevens onze verantwoording aan u afleggen. 
Maar in dit voorwoord wil ik ook graag alvast vooruitkijken naar onze 
nabije toekomst.
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Aansturing, beleid en organisatie
Het afgelopen jaar was een jaar van diverse veranderingen. 
Een jaar waarin we nieuwe mensen verwelkomden, maar helaas 
ook afscheid moesten nemen van enkele bestuursleden. Op 1 
mei jl. trad Hans Gels in dienst als directeur van Sport visserij 
Oost-Nederland. Ons team van medewerkers was weer com-
pleet. De taken die Willem Bakker als interim directeur sinds 
het vertrek van Ed Piek had overgenomen, werden weer over-
gedragen aan de nieuwe directeur. Vooral op het gebied van 
personeel en organisatie zijn het afgelopen jaar verschillende 
zaken opgepakt en gestructureerd. Zo zijn diverse knelpunten 
uit de in 2018 uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie 
aangepakt en opgelost. Ook werd een start gemaakt met de 
actualisering van ons vrijwilligersbeleid en werd het jaarplan 
2019-2020 vastgesteld in de ALV. Jarno Veldhuizen, die sinds 
augustus 2018 bij zowel Sportvisserij Oost-Nederland als bij 
Sportvisserij Fryslân werkzaam is, kreeg halverwege het jaar 
een functie-uitbreiding van 8 uren t.b.v. het aansturen van de  
2 vrijwillige jeugd wedstrijdcoaches die zijn aangesteld.

Vanwege tijdgebrek moest onze penningmeester, Jan de 
Vente, helaas zijn taken neerleggen. Tot onze grote verbijs-
tering kregen we op 2 juli het vreselijke nieuws te horen dat 
ons Algemeen Bestuurslid namens rayon 2, Henk Koeslag, 
plotseling was overleden, een dag na zijn verjaardag. De 
taken en bestuursfunctie van Henk werden overgenomen door 
Gé Duchatteau. Eind van het jaar was ook het bestuur weer 

compleet door de komst van Tom Hegeman, die de functie van 
penningmeester op zich heeft genomen. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 2020 zal Tom officieel worden voor
gedragen.

Bestuur en ereleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering was de heer  
I. Boersma statutair aftredend en herkiesbaar. Aangezien hij 
in 2018 tussentijds was toegetreden tot het bestuur, werd hij 
tijdens de ALV vorig jaar officieel voor zijn eerste termijn van  
3 jaren gekozen. 
Verder was ook Henk Koeslag statutair aftredend en herkies-
baar. Henk werd herkozen door de ALV, maar is helaas, zoals u 
hierboven heeft kunnen lezen, slechts 6 weken na zijn 
be noeming overleden.

Onderscheidingen
Sportvisserij Oost-Nederland kent richtlijnen voor jubilea en 
onderscheidingen. In 2019 kwamen de volgende personen 
in aanmerking voor een zilveren of gouden erespeld van de 
federatie.

 

 

De samenstelling van het dagelijks 
bestuur op 31 december 2019 was als 
volgt:

Voorzitter: 
J. Telleman
Secretaris:
I. Boersma
Penningmeester:
T. Hegeman ➜

Vertegenwoordiging rayons:
Rayon 1: B. Meijer 
Rayon 2: G. Duchatteau
Rayon 3: J. Verheij 
Rayon 4: M. Klein 

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

 

  

Onderscheidingen:

Zilveren erespeld
• Henk Bosch
 25 jaar bestuurslid HSV Lemelerveld
• Martin Meijer
 27 jaar bestuurslid HSV Lemelerveld
• B. Poelsema
 31 jaar bestuurslid HSV ’t Baarsje Oldemarkt
• B. Barneveld 
 25 jaar bestuurslid HSV ’t Baarsje Oldemarkt
• Henk Altink
 25 jaar penningmeester HSV Ons Genoegen 

Rijssen
• Raymond Meenderink
 25 jaar bestuurslid wedstrijdzaken Ons Genoe-

gen Wierden
• Henk Stokkentreeff 
 25 jaar bestuurslid ’t Simmetje Diepenheim
• Ben Nijenhuis 
 33 jaar bestuurslid Ons Genoegen Wierden
• Hans van til
 12,5 jaar ploeglid Stichting VKO Oost-Nederland 

Gouden erespeld
• Arie van den Ham
 25 jaar bestuurslid Ons Genoegen Nijverdal
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Rayon 3

Rayon 4

Rayon 2

Rayon 1

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. J. Sampimon jeugdzaken

Rayon 2
Dhr. J. Riemsdijk secretaris
Dhr. G. Duchatteau voorzitter/penningmeester 
Dhr. J. Pelgrim wedstrijdsecretaris
Dhr. J. Kars wedstrijdzaken
Dhr. J. van Ginkel jeugdzaken

Rayon 3
Dhr. J. Verheij voorzitter/secretaris
Dhr. E. Prent penningmeester
Dhr. E. Weening wedstrijdsecretaris
Dhr. K. Krabbe 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. E. Wind bestuurslid
     

Bestuurssamenstelling rayons per 31-12-2019

Algemeen Bestuurslid Rayon 2 Henk Koeslag ( ✝ 2 juli 2019)
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Nieuwe collega
Met ingang van 1 mei is Hans Gels in dienst getreden als nieu-
we directeur van Sportvisserij Oost-Nederland. Na ruim 10 jaar 
in de advieswereld en nog eens 12,5 jaar bij het Waterschap 
Vechtstromen gewerkt te hebben, vindt Hans het een fantasti-
sche uitdaging om een nieuw avontuur te mogen starten. 
Hans is 47 jaar oud en geboren en getogen in het Twentse 
Wierden. Hij is getrouwd met Wendy en gezegend met 3 
kinderen: Jorn, Meike en Stijn. Het wonen in het buiten gebied 
aan de rand van Wierden vindt Hans heerlijk. In 1996 is hij 
afgestudeerd als Milieukundig ingenieur, waarna hij via de 
ingenieursbureaus Tauw en ARCADIS uiteindelijk in 2006 bij het 

toenmalige Waterschap Regge & Dinkel aan de slag is gegaan. 
Na diverse functies en een fusie kent hij het waterwerkveld erg 
goed ken en dat komt in de hengelsport goed van pas.

Hengelsportliefhebber
Als hengelsportliefhebber mocht Hans vroeger graag op karper 
vissen, maar tegenwoordig vist hij met enige regelmaat op 
snoek. Als directeur wil hij zich graag inzetten voor deze prach-
tige tak van sport en een effectieve en moderne organisatie 
neerzetten. Daarnaast wil hij samen met ons gedreven team de 
belangen van onze hengelsportliefhebbers graag behartigen. 
Samen maken we er een mooie tijd van!

Medewerkers

Hans Gels Directeur
Willem Bakker Beleidsadviseur
Hans Holsbeek Beleidsmedewerker
Sonja van der Kooi Coördinator Promotie

Elma Herms Financieel medewerker
Marga Hoefsloot Administratief medewerker
Mark Kouwenhoven Veldmedewerker
Jarno Veldhuizen Adviseur Sportvisserijzaken

Hans Gels is aangesteld als directeur bij Sportvisserij Oost-Nederland
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Stagiair Jelle Reimert
Vanaf medio september 2019 heeft Jelle Reimert 6 weken 
stage gelopen bij Sportvisserij Oost-Nederland in het kader 
van zijn opleiding Sportvisserij en Waterbeheer aan het Zone.
college uit Zwolle (voorheen De Groene Welle). Gedurende 
zijn stage heeft Jelle maar liefst 2 visserijkundige onderzoeken 
van begin tot einde geregeld. Dat wil zeggen de planning en 
inzet van mensen en materialen tot en met het uitwerken van 
gegevens. De visserijkundige onderzoeken zijn uitgevoerd op 
onze eigen Bijkersplas in de Vinkenbuurt (d.d. 18 oktober 2019) 
en op De Tippe nabij Meppel (d.d. 16 oktober 2019). Ook 
heeft Jelle geholpen bij het project Swimway Vecht met de 
fuik-onderzoeken naar Atlantische forel in de Vecht. Hij heeft 
zijn stage met goed gevolg afgerond en Sportvisserij Oost- 
Nederland goed geholpen.

Vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben opnieuw meer dan 200 vrijwilligers 
hun beste beentje voorgezet en een actieve rol vervuld binnen 
Sportvisserij Oost-Nederland. Op het gebied van onder meer 
water- en visstandbeheer, onderhoud, sportvisserijmogelijkhe-
den, controle en handhaving, jeugd, promotie en op bestuurlijk 
vlak is veel werk verzet.
Sportvisserij Oost-Nederland is trots op al haar vrijwilligers en 
bedankt hen hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar.

De federatieve controleurs kregen ook in 2019 weer een bar-
becue of ander etentje aangeboden via het rayon waarin zij ac-
tief zijn. Daarnaast werd voor de overige vrijwilligers wederom 
onze vrijwilligersvisdag georganiseerd.
Om ook vrijwilligers die doordeweeks werken de gelegenheid 
te geven deel te nemen aan deze gezellige dag, kozen we het 
afgelopen jaar voor een weekenddag, namelijk zaterdag 

31 augustus. Ook de locatie werd aangepast. Waar we in het 
verleden een traditionele witviswedstrijd visten in een fede-
ratief of verenigingswater, kon nu gevist worden op forellen 
of karper, steur of meerval in de vijvers van De Broekbeke in 
Geesteren. Aansluitend was er een goed verzorgde barbecue. 
De organisatie van deze gezellige dag lag in handen van het 
bestuur van rayon 1. 
De opkomst was goed te noemen, maar niet hoger dan andere 
jaren. Er werd volop vis gevangen en menigeen ging met een 
mooi maaltje verse forellen naar huis. Bovenal was het een erg 
gezellige dag, mede omdat men meer onderling contact had 
dan bij een traditionele wedstrijd. Omdat het concept goed 
aanslaat, maar de zaterdag niet bij uitstek een beter geschikte 
dag lijkt te zijn, zal in 2020 de vrijwilligersvisdag weer als van-
ouds op de derde woensdag in september plaatsvinden. 

Vrijwilligersbeleid
Sportvisserij Oost-Nederland hanteert verschillende middelen 
en systemen om haar vrijwilligers te belonen. Er bestaan vaste 
financiële vergoedingen, reis en onkostenvergoedingen,  
kleding, een eindejaar attentie, een vrijwilligersvisdag en eten-
tjes. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het actuali-
seren en structureren van ons vrijwilligersbeleid. 
De eindejaar attentie is per 2019 afgeschaft. Daardoor kan 
de vrijwilligersvisdag op een commerciële locatie georgani-
seerd worden met aansluitend een barbecue of ander etentje. 
Omdat voortaan alle bij ons geregistreerde vrijwilligers voor de 
vrijwilligers visdag zullen worden uitgenodigd, vervalt hiermee 
ook de barbecue c.q. het etentje binnen de rayons voor de 
federatieve controleurs. 

Jelle Reimert assisteert bij het winde-onderzoek tijdens het project 

Swimway Vecht

Vrijwilligersvisdag
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We hebben het jaar 2019 met een positief resultaat 
(€ 141.332,- na verdeling) kunnen afsluiten. Volgens besluit is 
de afdracht voor het reservefonds “verbetering sportvisserij-
mogelijkheden”, verhoogd naar € 1,- per seniorlid. Het aantal 
seniorleden is dit jaar met bijna 1.900 toegenomen tot 66.242. 
Vanuit de afdrachten voor volwassenen is derhalve € 66.242,- 
gestort in het fonds. 
Hopelijk kunnen we de stijgende lijn vasthouden. Ook is er 
dit jaar is een kentering gekomen in de dalende trend van het 
aantal jeugdleden. We zien dit jaar een voorzichtige stijging. 
Het aantal afgenomen federatieve jeugdvergunningen blijft 
sterk dalen, maar we zien een stijging in de afname van jeugd-
VISpassen en de gratis online jeugdvergunningen. Dit laatste 
fenomeen doet zich ook bij andere federaties voor. Momenteel 
hebben we 6.088 jeugdleden.

De gestegen baten zijn vooral toe te schrijven aan de contri-
butieverhoging die dit jaar is doorgevoerd, maar ook aan de 
stijging in het ledenaantal. Tevens blijken de nachtVISpassen 
en derde hengelvergunningen een steeds significanter deel  
van onze inkomsten uit te maken. Ook in onze bijgestelde 
begroting waren wij niet voorbereid op dit resultaat.

Financiële bijdrages vonden plaats door een aantal verenigin-
gen en gemeentes in het kader van verbetering van sportvis-
serijmogelijkheden. Vanuit Sportvisserij Nederland ontvingen 
we bijdrages in het kader van controle en vislessen. Nieuw 
waren de bijdrages vanuit Sportvisserij Nederland / NOC*NSF. 
Vanuit de door Sportvisserij Nederland ontvangen gelden van 
NOC*NSF vindt een verdeling plaats naar de federaties toe 
in de vorm van bijdrage voor vooraf gestelde doelen. Dit jaar 
hebben wij bedragen ontvangen voor de professionalisering 
van wedstrijden en voor jeugdevents. De totale bijdrages incl. 
de verrekeningen m.b.t. voorgaande jaren bedroegen bijna 
€ 62.000,- 

Er zijn dit jaar helaas minder projecten in het kader van water- 
en visstandbeheer uitgevoerd, door verschillende oorzaken; 
veelal gelegen buiten onze organisatie (o.a. gerechtelijke 
procedures, toestemmingen en vergunningverlening). Hierdoor 
zijn de kosten veel lager dan begroot en onttrekkingen vanuit 
het fonds “verbetering sportvisserijmogelijkheden” waren 
derhalve niet nodig.
Ook controle en wedstrijden hebben minder kosten gekend 
dan geraamd. De BOA-opleidingen waren dit jaar in prijs 
gedaald en m.b.t. de wedstrijden, zijn de wedstrijdcoaches pas 
halverwege het jaar van start gegaan, waardoor een en ander 
nog niet volledig gerealiseerd kon worden. Naar verhouding 
zijn de personele kosten dit jaar lager uitgevallen, aangezien 
tot mei 2019 het personeelsbestand uit 7 personen bestond 
(begroot 8 personen). Een nieuwe directeur is per 1 mei 2019 
aangesteld.
Wanneer wij de totale gerealiseerde kosten afzetten tegen 
de gerealiseerde kosten over 2018 is er een minieme stijging, 
terwijl er een duidelijke inkomstenstijging tegenover heeft 
gestaan.  

Materiële vaste activa
Er is in totaal ongeveer € 27.000,- aan investeringen gedaan en 
€ 12.000,- gedesinvesteerd.

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2019 € 592.434,- (2018: € 387.044,-).

Hypothecaire lening
Jaarlijks hebben wij de mogelijkheid om 5% van de hoofdsom 
van de hypotheek boetevrij af te lossen. Dit jaar is dat door 
omstandigheden niet gebeurd (wisseling van penningmees-
ters). De renteperiode loopt nog 1 jaar tegen een rente-
percentage van 3,15%. De resterende schuld van de hypothe-
caire lening met een rentevaste periode van 4 jaar bedraagt 
per ultimo 2019 € 54.500,- (2018: € 68.500,-). Wij hebben ieder 
kwartaal een bedrag afgelost in overeenstemming met het 
aflossingsschema.

Financiën
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Staat van baten en lasten

 2019 werkelijk € 2019 begroot € 2018 werkelijk €

Baten 974.271 896.850 815.207

Lasten 766.697 885.900 801.285

Resultaat 207.574 10.950 13.922

Mutatie reserves -66.242 -10.950 -12.968

Resultaat +/- 141.332 0 954

Balans (na verdeling resultaat)

ACTIEF 31-12-2019 € 31-12-2018 €

Materiële vaste activa  542.340 544.461

Vlottende activa

Voorraden 10.271  15.074  

Vorderingen 94.883 80.478

  105.154 95.552

 592.434 387.044

Liquide middelen  1.239.928 1.027.057

PASSIEF 31-12-2019 € 31-12-2018 €

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  718.352 577.022

Voorzieningen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

215.870  149.629  

Onvoorziene personeels-
uitgaven

31.174 71.174

Onderhoud 77.015 77.015

Budget scholing personeel 40.000 0

Steiger Henk Koeslag 1.947  0  

 366.006 297.818

Langlopende schulden 54.500 68.500

Kortlopende schulden 101.070 83.717

1.239.928 1.027.057



JAARVERSLAG 2019 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND10

Na de grote problemen in 2018 ten aanzien van de visstand in vele wateren 
in Oost-Nederland werden we ook de afgelopen zomer weer geconfronteerd 
met droogvallende wateren en vissen in nood. Gelukkig konden we ook enkele 
sportvisserijmogelijkheden uitbreiden en extra viswateren toevoegen aan 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Ook gaf de Overijsselse 
Vecht een paar bijzondere geheimen prijs tijdens de deelonderzoeken van het 
vierjarige project Swimway Vecht.

Swimway Vecht
In 2018 is gestart met het vier jaar durende vismigratieproject 
Swimway Vecht. Tijdens verschillende deelonderzoeken verza-
melen we gegevens om tot een optimale migratie voor vis te 
komen. Swimway Vecht is een initiatief van de waterschappen 
Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Bij de uitvoe-
ring zijn ook andere organisaties uit Nederland en Duitsland 
betrokken, waaronder Sportvisserij Nederland en Sportvisserij 
Oost-Nederland.

Hengelvangsten
In februari en maart 2019 stond de winde op het onderzoeks-
programma, omdat deze vissoort in het vroege voorjaar de 
Vecht optrekt om zich voort te planten. Zowel de zegen, staand 
want als het elektroapparaat werden ingezet om de windes te 
vangen, maar geen enkel vangtuig leverde de benodigde vis 
op. Door lokale sportvissers werden ze echter wel met de hen-
gel gevangen. Daarom is besloten om enkele ervaren Vecht-
vissers  voor het project in te zetten met als resultaat een mooi 
aantal flinke exemplaren. Tijdens een korte operatie werd bij 
elk exemplaar onder verdoving een zendertje in de buikholte 
geplaatst, waarna de vissen in zuurstofrijk water rustig konden 
bijkomen. Hierna zijn de vissen teruggezet in de Vecht om hun 
reis naar de paaigronden te vervolgen.
Windes in alle stuwvakken

In de Vecht vanaf de monding in het Zwarte Water tot en 
met Nordhorn in Duitsland zijn 32 hydrofoons geïnstalleerd, 
die signalen van de VEMCO-zenders kunnen ontvangen. Bij 
het uitlezen van de ontvangers bleken uiteindelijk maar liefst 
330.000 signalen te zijn opgeslagen. De windes zijn tijdens de 
hoge afvoeren in maart de rivier opgetrokken voorbij de zes 
stuwen die in het Nederlandse deel staan. Opvallend is dat 
het aantal gezenderde windes in gelijke verhouding afnam in 
stroomopwaartse richting. Niet één specifieke paaiplaats dus 

Water en vis

Swimway Vecht - overzicht meetlocaties

Winde wordt gezenderd

3 jaar (2019/2020/2021
• Februari
• Maart
2019 ➔ 69 Windes gemerkt

WINDE - VEMCO ACOUSTIC SYSTEM
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waar alle windes naartoe zwemmen. Uiteindelijk is één van de 
69 windes over de grens met Duitsland gezwommen. 
Ook blijkt uit de metingen dat de Atlantische forel, die eind 
2018 bij Vechterweerd gevangen werd, al een aantal stuwen is 
gepasseerd. Dat geeft vertrouwen!

Terugreis na de paai
Door het uitlezen van de ontvangers hebben we de zwem-
routes van de windes exact in beeld gekregen. We weten hoe 
lang ze zich ophouden in een stuwvak en zien ook hoeveel 
stuwen ze per dag hebben gepasseerd.
Na de paai zijn de meeste windes aan hun terugreis naar 
de monding van de Vecht begonnen, in april waren ze weer 
vertrokken. We hopen ze in 2020 opnieuw terug te zien in de 
Vecht voor de paai. Ook dan én in het voorjaar van 2021 kun-
nen zij nog getraceerd worden via de zender in hun buikholte, 
die het drie jaar doet. In 2020 en 2021 zullen opnieuw windes 
voorzien worden van een zender.

Atlantische forel, kwabaal en houting
In de Vecht komen ook trekvissen voor die in het najaar de rivier 
optrekken om in de winter te paaien, zoals de Atlantische forel, 
kwabaal en houting. Deze soorten hebben we in het najaar van 
2019 ook van een zender voorzien. In het jaar verslag van 2020 
worden de resultaten van dit deelonderzoek gepresenteerd. 

Karperwerkgroep Sportvisserij Oost-Nederland
De Karperwerkgroep bestaat uit een afvaardiging van de regio 
Oost en regio Zwolle van de KSN. In 2019 is de werkgroep 
twee maal bijeen geweest.
Karper uitzet is een vast agendapunt. De beoogde uitzet 
van karper hebben we in 2019 helaas niet kunnen realiseren, 
doordat het uitzetplan met het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta niet op tijd bekrachtigd kon worden. De verwachting is 
dat we eind 2020 wel kunnen overgaan tot uitzet.
In 2019 is er overeenstemming bereikt met het waterschap 
Rijn & IJssel om karper te mogen uitzetten in de Schipbeek en 
Buurserbeek. Een mooi resultaat waarmee de wens van vele 
karpervissers in die omgeving in vervulling is gegaan. In de 
Schipbeek is 165 kg karper uitgezet, verdeeld over 16 panden 
en in de Buurserbeek 72 kg, verdeeld over 12 vakken. De vis 
is geleverd door Special Carp. De volgende uitzet zal plaats 
vinden in 2021. De hoeveelheden zullen dan afhangen van de 
uitkomst van de EKR-toets.

Het Twentekanaal is wederom voorzien van 380 kg karper. De 
uitzet vond plaats in de zijtak van het kanaal in de om geving 
van Bornerbroek. Onder grote belangstelling werden de 
karpers, geleverd door Special Carp, vastgelegd op de gevoe-
lige plaat. Ook de twee andere stuwpanden zijn voorzien van 
karper. RTV Oost was aanwezig om een reportage te maken.  

Karperuitzet in de Schipbeek
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Fonds verbetering sportvisserijmogelijkheden
Het jaar 2019 was minder vruchtbaar voor wat betreft realisatie 
van voorzieningen. Veel projecten hebben vertraging opgelo-
pen door verschillende oorzaken. Bij een aantal projecten 
waren aanvullende vergunningen vereist, terwijl andere 
projecten nog volop in de opstart zaten. Wel hebben we in 
2019 flink wat voorbereidingen getroffen voor 2020 zodat we 
dan hopelijk een inhaalslag kunnen maken. 

Bij Zwolle hebben we door goede afspraken met de grond-
eigenaar een nieuw wedstrijdtraject weten in te richten langs 
de Vecht onder de A28. Samen met Visserijvereniging De 
Hengelsport Zwolle pachten we een strook grond aan weers-
zijden van de brug, waardoor er voldoende ruimte is om wed-
strijden te organiseren. De bedoeling is om hier in de nabije 
toekomst Stelcon-platen neer te leggen om vaste verharde 
visplaatsen te creëren. In 2020 gaan we verder om deze voor-
zieningen gerealiseerd te krijgen.

Een oude mindervaliden vissteiger achter het Fletcher hotel 
in Steenwijk is inmiddels compleet gerestaureerd. De houten 
constructie was niet langer veilig door houtrot. Samen met de 
hengelsportvereniging Steenwijk en de gemeente Steenwijker-
land hebben we de steiger opgeknapt. De houten constructie 
heeft plaats gemaakt voor kunststof damwand met een verhar-
ding en een reling. 

Toegang IJsseloevers
Welsumer waarden
De Welsumer Waarden bestrijken het gebied ten noorden van 
het Olsterveer aan de zijde van Welsum, een zeer geliefde loca-
tie voor sportvissers. Tijdens het project Ruimte voor de Rivier is 
hier een bypass aangelegd. De visrechten van deze bypass zijn, 
wegens verloren visrechten elders, door Staatsbosbeheer uit-
gegeven aan Hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen-Epe. 
Vissen in de IJssel is toegestaan voor elke VISpashouder, echter 

Wedstrijdtraject Vecht Zwolle

Mindervaliden vissteiger Steenwijk
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mag het gebied alleen lopend betreden worden. Voor het vissen 
in wedstrijdverband is er onder voorwaarden toegang moge-
lijk met auto’s. Deze voorwaarden zijn ter plaatse aangegeven 
middels borden.

Defensieterrein Olst/Welsum
In 2019 zijn er aanvullende afspraken gemaakt rond het mede-
gebruik van het Defensieterrein Olst/Welsum. Deze aanvullende 
afspraken maken het terrein beter toegankelijk voor wedstrijd-
vissers. Bij een tijdige aanvraag zorgt defensie dat de slag-
boom geopend is, mits zij zelf het terrein niet in gebruik heeft. 
Hierdoor kan de wedstrijdvisser met de auto tot aan de IJssel 
komen. Met deze afspraken is er een mooie “nieuwe” wedstrijd-
locatie gerealiseerd aan de IJssel, waar ook de wat minder goed 
ter been zijnde visser terecht kan.

Buurtschap Cortenoever
N.a.v. een herinrichting van het gebied Cortenoever bij 
Brummen zijn er in 2019 gesprekken geweest met Staatsbos- 
beheer omtrent het gebruik van de bestaande looproutes in het 
gebied. Gezamenlijk met HSV de Karper uit Brummen en Staats-
bosbeheer zijn er goede afspraken gemaakt en is het recht van 
overpad geregeld voor individuele vissers en voor wedstrijden. 
Begin 2020 wordt hiervoor een overeenkomst ondertekend.

Calamiteiten
2019 was ook weer een jaar voor de boeken als het om droogte 
gaat. Hoewel we in 2018 vaker op pad zijn geweest, immers kan 
er in een afgesloten systeem niet 2 maal achter elkaar massale 
sterfte optreden, was ook het afgelopen jaar bijzonder druk. 
Een van de opvallendste afvissingen vond plaats in de uiter-
waarden van de IJssel vlakbij het Engelse werk te Zwolle. 
Gealarmeerd door Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle 
hebben we in goed overleg met Staatsbosbeheer ruim 3.000 
kg vis overgezet naar de naastgelegen IJssel. Jammer genoeg 
heeft ook een groot deel van de vis het niet overleefd door 
het extreem lage water op de afgesloten plas. De actie heeft 
er ook toe geleid dat het team van de Stichting Visserijkundig 
Onderzoek Oost-Nederland is uitgebreid en dat er afspraken 

werden gemaakt met Staatsbosbeheer over toekomstige 
afvissingen. 
Naast Zwolle hebben we ook ingegrepen bij de uiterwaarden 
bij Zutphen, een stadswater in Loenen, een watergang in 
Enschede en een vijver in Hengelo. 

Dankzij goede afspraken met o.a. Waterschappen kunnen we 
steeds sneller schakelen en meer vissen redden. Steeds meer 
terrein beherende organisaties sluiten zich gelukkig aan bij de 
werkwijze die wij hanteren. Ook Stichting IJssellandschap lijkt 
zich aan te sluiten om vissterfte in de toekomst te voorkomen. 
In de uiterwaarden bij Terwolde hebben we op hun verzoek 
ruim 1.500 kg vis weten te redden. 

Om vissterfte in de toekomst te voorkomen, was het nood-
zakelijk dat we het afgelopen najaar een stadswater in Almelo 
afvisten, omdat hier een overschot aan karpers aanwezig was. 
In dit water mocht overigens niet gevist worden, dus nadeel 
voor de sportvisserij ontstond hierdoor gelukkig niet. In goed 
overleg met het Waterschap zijn ruim 90 karpers overgezet 
naar wateren die voorgaande jaren zijn getroffen door sterfte.

Begin juli stelde het Waterschap Vechtstromen al een onttrek-
kingsverbod in voor water uit vijvers binnen de bebouwde 
kom. Nog geen 2 weken later was de situatie in 60 % van het 
werkgebied van het Waterschap al zo ernstig dat ook geen 
water meer onttrokken mocht worden uit beken en sloten. 
Per 1 augustus was zelfs grondwateronttrekking bij kwetsba-
re natuur in heel Twente en een deel van Salland niet meer 
mogelijk. Ten noorden van de Vecht leek het in eerste instantie 
nog goed te gaan, maar ook daar werd eind augustus een 
grondwateronttrekkingsverbod ingesteld om kwetsbare natuur 
te beschermen. Pas op 1 november konden alle verboden weer 
worden ingetrokken. 

Visstandbeheercommissies 

VBC VECHTSTROMEN
De visstandbeheercommissie van Waterschap Vechtstromen 
heeft door personele wisselingen bij het waterschap het laatste 
jaar weinig onderling contact gehad. Sportvisserij Oost-Neder-
land heeft een faciliterende rol gespeeld bij het onderzoeken 
van de mogelijkheden om te komen tot een pilot rivierkreef-
tenvisserij. Nieuwe en reguliere visuitzettingen zijn afgestemd 
met het waterschap. Daarnaast is samengewerkt om tot nieuwe 
uniforme huurovereenkomsten te komen.

VBC REEST EN WIEDEN 
De VBC Reest en Wieden is in 2019 enkele keren bijeen geko-
men. Vanuit Sportvisserij Oost-Nederland is er binnen de VBC 
gewerkt aan een karperuitzetplan, Sportvisserij op de Kaart, 
loodvrije pilotgebieden en het opzetten van een nieuwe VBC 
Drents Overijsselse Delta. De wensen met betrekking tot het 
karperuitzetplan zijn via de KSN en hengelsportverenigingen 
in kaart gebracht en verwerkt en onderbouwd in een gebieds-

Bebording Welsumerwaarden
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dekkend plan welke is gebaseerd op de uitgangspunten van 
de Karpernota “Karper in Nederland”. Vanuit het project 
Sport visserij op de Kaart zijn er procesafspraken gemaakt met 
het waterschap. Diverse verenigingen hebben hun gewenste 
maatregelen uitgewerkt en hebben in samenwerking met 
Sportvisserij Oost-Nederland en gebiedsbeheerders van het 
waterschap afspraken gemaakt over de realisatie ervan. De 
VBC heeft de eerste stappen richting het loodvrije vissen 
genomen. Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke pilot 
locaties om het loodvrije vissen te bevorderen. In 2020 krijgt 
dit een vervolg. Tot slot heeft Sportvisserij Oost-Nederland een 
conceptvoorstel voor de inrichting van een nieuwe, gebieds-
dekkende VBC ontwikkeld welke aansluit bij de grenzen van 
het relatief nieuwe waterschapsgebied van Drents Overijsselse 
Delta.

VBC ZUIDERZEELAND 
De VBC is in 2019 enkele keren bij elkaar gekomen, Sport-
visserij Oost-Nederland vervult hierbij een ondersteunende 
rol aan HSV ’t Poldervoorntje. Binnen de VBC is met name 
aandacht gevraagd voor waterplantenoverlast en het door het 
waterschap gevoerde beleid hierop. Met name exotenbestrij-
ding is een lastig punt. Het waterschap is bereid gebleken om 

extra inspanningen te plegen t.a.v. het maaien van waterplan-
ten en de locatie i.s.m. met de sportvisserij in kaart te brengen.

VBC VALLEI & VELUWE
De VBC Vallei & Veluwe is in 2019 enkele keren bijeen 
gekomen. Waar er in 2018 afspraken gemaakt zijn omtrent 
droogte, zijn deze in 2019 vastgesteld in een overeengekomen 
werkwijze ”Vissen in nood”. Een zeer compleet protocol welke 
meerdere malen zijn effectiviteit bewezen heeft. In Loenen 
is vanuit Sportvisserij Oost-Nederland een reddingsactie op 
touw gezet en daarnaast is het Waterschap vooral in een aantal 
beeksystemen actief geweest. 
De VBC heeft de eerste stappen richting het loodvrije vissen 
genomen. Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke pilot 
locaties om het loodvrije vissen te bevorderen. In 2020 krijgt 
dit een vervolg.
In het kader van het project Sportvisserij op de Kaart zijn 
beheersplannen opgesteld en afgerond. De verdere invulling 
wordt nog in samenspraak met het Waterschap bepaald.

VBC RIJN EN IJSSEL
Belangrijk thema binnen de VBC Rijn en IJssel was opnieuw 
de droogte. Er zijn enkele reddingsacties geweest, echter op 

Reddingsactie in Hengelo
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de meeste plaatsen waar droogval plaatsvond, was de vis al 
verdwenen na de droogte van 2018. De reddingsacties die 
plaatsvonden, verliepen erg soepel en daarmee lijkt het draai-
boek en calamiteitenteam goed te functioneren. Als maatregel 
tegen het droogvallen van wateren, zijn er afspraken gemaakt 
omtrent een diepe gaten project in het werkgebied van Hen-
gelsport Federatie  Midden Nederland. Verder is binnen de 
VBC een bijeenkomst geweest waarbij de maatregelen t.b.v. de 
derde planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW) bespro-
ken zijn.

Cursus bosmaaier / kettingzaag
In 2019 hebben wij opnieuw de cursus bosmaaier en ket-
tingzaag aangeboden aan vrijwilligers die werkzaamheden 
verrichten langs landelijk ingebracht water. Wij zien het als 
onze verantwoordelijkheid dat deze vrijwilligers hun werk goed 
en veilig moeten kunnen uitvoeren.
Dit jaar hebben 8 vrijwilligers van 5 verschillende aangesloten 
hengelsportverenigingen hun certificaat voor het gebruik van 

de bosmaaier behaald. Vijf van deze vrijwilligers hebben ook 
de cursus gebruik kettingzaag met succes afgerond. 

In tegenstelling tot andere jaren werd het afgelopen jaar voor 
het eerst een deel van de cursus gehouden in het werkgebied 
van Sportvisserij Oost-Nederland. Op deze manier proberen 
we de cursus aantrekkelijker te maken voor vrijwilligers.

Waterbodemkaarten
Regelmatig wordt het bodemverloop van wateren ons werk-
gebied in beeld gebracht. De gegevens worden verwerkt tot 
digitale gedetailleerde waterbodemkaarten, die gratis beschik-
baar worden gesteld op onze website. De dieptelijnen worden 
per 0,5 meter en in kleuren weergegeven. Inmiddels zijn 
bijna 70 actuele kaarten te downloaden. Bij elke kaart is een 
verwijzing gemaakt naar de VISplanner, zodat altijd duidelijk 
welke VISpas benodigd is. Voor sportvissers zijn de kaarten een 
waardevolle informatiebron om juist dat ene talud of die mooie 
kuil te kunnen vinden, wat de vangkansen vergroot.

Nieuwe viswateren
In de loop van 2019 hebben we weer een flinke hoeveelheid nieuw water in de Gezamenlijke Lijst van   
Nederlandse Viswateren kunnen bijschrijven. 

Gemeente Losser:
Ruhenbergerbeek vanaf de uitmonding vanuit de 
Duitse grens tot aan de uitmonding in de Dinkel.
Gemeente Wierden: Bergingsvijvers A 35/N36 
Almelo (incl. nachtvissen)
Gemeente Deventer:
Basiskanaal incl. 1e, 2e en 3e Havenarm, 
toevoegen: nachtvissen en 3e hengel
Gemeente Steenwijkerland: Eesveensche wetering, 
Kallenkoterwetering, Havenkolk te Blokzijl, Het Vijver-
park en De Beulaker
Gemeente Zwartewaterland:
Stadsgracht vanaf de Sluiskolk tot aan het 
Keppelbrugje, Haven de Beer, Kolk Bodewes, 
Meppelerdiep vanaf kmr 1300 (kranenweerd) tot de 
uitmonding in het Zwartewater, Industriehaven Oost 
III, Het Scheepvaartgat voor zover gelegen langs 
polder De Biesvelden in het Zwartemeer, Zwartewater 
tussen km raai 17.825 (nabij Industriehaven Oost III) en 
km raai 19.500 (nabij de Ketting), Vluchthaven de Belt, 
Het Galgenrak, Het Venerietekanaal vanaf de Goot 
450 strekkende meters in zuidoostelijke richting, 
Het Venerietekanaal vanaf het stroomgemaal 
Mastenbroek tot 450 meter voor de Goot.

Gemeente Raalte en gemeente Zwolle:
Nieuwe wetering vanaf hoevenbrug tot aan 
Het Nijenhuis (incl. nachtvissen en 3e hengel).
Gemeente Twenterand:
Sportparkvijver ´t Midden, Rentievijver industrieterrein 
Garstelanden

Verwijderd uit de lijst is:
Gemeente Wierden:
De Wierdense Aa
Gemeente Twenterand:
Zwolschekanaal te Vroomshoop, verwijderen nacht-
vissen

Voor het vissen in alle bovenstaande wateren kunnen 
aanvullende voorwaarden gelden. Deze zijn online te 
vinden in de VISplanner en natuurlijk in de papieren 
versie van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren en de aanvullingslijsten.
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Op verschillende manieren en met verschillende middelen brengen we de sport-
visserij en het werk wat we doen voor de sportvissers in Oost-Nederland onder 
de aandacht bij onze achterban. Zo zijn we aanwezig op beurzen, organiseren 
we wedstrijden, activiteiten en evenementen en publiceren we zoveel mogelijk 
nieuws in de media die we tot onze beschikking hebben.
Door vernieuwing in ons aanbod proberen we andere doelgroepen te bereiken. 
Niet alleen jeugd, maar ook ouderen verdienen onze aandacht. Maar ook ver-
schillende specialismen in de sportvisserij komen aan bod bij de evenementen 
die we op touw zetten. Denk hierbij aan Meerval Mania of het Junior IJsselfestijn. 

Beursnieuws
Ieder jaar in februari zijn we present op Carp Zwolle en de 
Duitse beurs Faszination Angeln in Lingen. Twee totaal ver-
schillende beurzen, maar beide met altijd weer een enorm 
bezoekersaantal. Bezoekers weten ons altijd te vinden voor de 
aanschaf van hun (Jeugd)VISpas en/of NachtVIStoestemming of 
toestemming voor het vissen met 3 hengels. Ook zijn er altijd 
wel vragen over waar men mag vissen met de VISpas.

Carp Zwolle - jubileumeditie
Van 1 t/m 3 februari jl. vond de 25e editie van Carp Zwolle 
plaats. Nooit eerder kwam zoveel publiek af op deze grootste 
karperbeurs van Europa. Bijna 17,5 duizend bezoekers wisten 
de IJsselhallen te vinden om hun hart op te halen aan alles wat 
met karpervissen te maken heeft.
Samen met Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Groningen 
Drenthe bemensten we een stand. Speciale aandacht werd 
geschonken aan het gebruik van loodvervangers in de sportvis-
serij. Verschillende goede alternatieven waren te bekijken. 

Faszination Angeln Lingen
Het laatste weekend van februari vond de jaarlijkse hengel-
sportbeurs Faszination Angeln in het Duitse Lingen plaats. Een 
gezellige, druk bezochte beurs, waarbij Sportvisserij Oost-Ne-
derland al vele jaren aanwezig is. Deze keer bemensten we een 
grote gezamenlijke stand, o.a. samen met onze buurfederatie 
Sportvisserij Groningen Drenthe.

Jeugd
Speciaal voor de jongste beursbezoekers waren op beide 
beurzen VISmeesters aanwezig om samen een tuigje te maken 
of een rigje te knopen. Wie een tuigje of rigje had gemaakt, 
mocht het meenemen om zelf mee te gaan vissen en kreeg 
voor zijn of haar inzet ook nog een leuke gadget mee naar 
huis. Op Carp was het zoals gebruikelijk druk bij de visdrilma-
chines, waarmee je kunt ervaren hoe het is om een krachtme-
ting aan te gaan met vissen van verschillende formaten.

Faszination Angeln Lingen
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Catch & Release
Wat we steeds meer horen is dat de Duitse sportvissers erg 
graag in Nederland hun hengel uitgooien vanwege ons prin-
cipe Catch & Release. Men is steeds beter op de hoogte van 
hoe het werkt in Nederland met de VISpas en ook de VISplan-
ner is vrijwel algemeen bekend.

Visgidsen
Vissen met een visgids is in het buitenland heel gewoon, in 
Nederland wordt het steeds populairder om met een visgids 
nieuwe technieken of viswateren te leren kennen. Tijdens 
Faszination Angeln was Visgids Groningen aanwezig en ver-
strekten wij informatie over visgidsen in ons werkgebied.

Meerval Mania
Onder zeer onstuimige weersomstandigheden vond zaterdag 
8 juni de eerste editie van Meerval Mania, georganiseerd i.s.m. 
Hengelsport Federatie Oost Nederland, plaats op camping 
de Ijsselhoeve in Veessen. Het vergde een aanpassing in de 
opstelling om de veiligheid voor deelnemers en bezoekers te 
kunnen waarborgen, maar op een redelijk beschut kampeer-
veld kon alles toch doorgaan.

Meervalmarkt
In verschillende stands had Meervalshop Tom-Cat materialen 
te koop van de populaire merken Zeck, Black Cat en Mad Cat. 

Wie zijn geluk wilde beproeven, kon een gokje wagen bij de 
verlotingskraam, waar leuke prijzen te winnen waren. Ook kon-
den bezoekers zich oriënteren op een visreis naar de Ebro bij 
de Meervalspecialist. Naast een volledig opgetuigde visboot, 
die veel bekijks trok, was ook de zogeheten kwakbak een echte 
publiekstrekker. De kwakbak is bedoeld om verschillende soor-
ten kwakhout te testen, het cloncken dus. 
Hengelsport Federatie Midden Nederland en Sportvisserij 
Oost-Nederland bemanden gezamenlijk een stand, waarbij 
onder meer loodvrije materialen werden gepromoot. Goed om 
te ervaren dat veel bezoekers een voorstander zijn van loodvrij 
vissen en het kunnen waarderen dat hier door de georganiseer-
de hengelsport serieus aandacht aan wordt besteed.

Lezingen
In de lezingzaal binnen in het restaurant van IJsselhoeve ston-
den maar liefst 3 lezingen op het programma. Roy Noom trap-
te af met een boeiend verhaal over statisch vissen op meerval 
vanaf de kant, waarbij verschillende aassoorten en materialen 
de revue passeerden. Arnout Terlouw wist het publiek voor zich 
te winnen met zijn reis door de tijd: 28 jaar vissen op meer-
val, niet alleen in Nederland maar over tal van verre landen 
verspreid. Hekkensluiter was Ronnie Jonker die zijn ervaringen 
met het succesvol vissen vanuit de bellyboat op de Nederland-
se rivieren deelde. Een superspannende visserij, waarbij je wel 
heel dichtbij de grootste zoetwatervis van Nederland komt!

Barbeeldag - Jeugdplein
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Barbeeldag - lustrumeditie
Op zaterdag 14 september was Camping de IJsselhoeve in 
Veessen het toneel voor de vijfde editie van de Barbeeldag. 
Aangenaam nazomerweer, een leuk programma en enthousias-
te bezoekers vormden het recept voor een geslaagde Barbeel-
dag. Speciaal voor deze lustrumeditie hadden we De Road’n 
Band ingehuurd, die zorgde voor wat extra sfeer met gezellige 
Blues en Rock & Roll muziek. 

Programma
In het restaurant van camping IJsselhoeve konden de bezoe-
kers twee lezingen bijwonen. Medeorganisator van de Barbeel-
dag, Cees van Dongen, deed in zijn lezing een boekje open 
over zijn gebruikte vistechnieken die hij toepast aan de IJssel. 
Vis TV presentator Marco Kraal deelde in zijn lezing ervaringen 
die hij heeft opgedaan met het riviervissen. Bij het marktplein 
konden bezoekers voer en materiaal kopen en er werd voor-
lichting gegeven over het vliegvissen op barbeel. 

Langs de IJssel gaven een aantal bekende barbeelvissers, 
waaronder Visvrouwen presentatrice Paula Petiet, Tim Janssen 
en Jan Willem Nijkamp, demonstraties over de door hun 
gebruikte vistechniek. Een kribvak was ingericht als jeugdplein. 
Jeugdvissers mochten onder begeleiding van VISmeesters 
vissen met de feederhengel en met de vaste hengel. Hier werd 
gretig gebruik van gemaakt.

Ondanks dat er de avond voorafgaand aan de Barbeeldag 
redelijk wat barbeel is gevangen, vielen de vangsten tijdens 
het evenement tegen. Helaas is niet alles op voorhand te 
organiseren.
 
Sportvisserij Loodvrij
Opnieuw werd tijdens de barbeeldag aandacht besteed aan 
het loodvrij vissen. Bezoekers konden hun oude vislood inruilen 
voor een loodvrije voerkorf. In totaal werd circa 9 kilo lood 
ingeruild. Modified Materials B.V. bemande een stand op het 
marktplein en verkocht daar loodvrije gewichten. Bij het jeugd-
plein werd er uitsluitend loodvrij gevist. 

Opening Reggedal Enter
Na vele jaren van voorbereiding is er in 2019 hard gewerkt aan 
een totale “make over” van de Regge bij Enter. Van een ge-
kanaliseerde rivier met stuwen naar een meanderende stroom 
met aan weerszijden ruimte voor water, natuurontwikkeling en 
herstel van vismigratie. Waterschap Vechtstromen heeft in sa-
menwerking met diverse partijen en partners - w.o. Sportvisserij 
Oost-Nederland - het Reggedal omgevormd tot een prachtig 
(natuur)gebied. Hierbij heeft de Regge voor een groot deel 
haar natuurlijke en oorspronkelijke loop teruggekregen.
Op 4 en 5 oktober jl. werd de opening van het Reggedal Enter 
gevierd met een feestelijke ceremonie en een open dag voor 
de Enterse bevolking en belangstellenden uit de omgeving. 

Barbeeldag



19JAARVERSLAG 2019 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Communicatie en promotie

Het uitgebreide programma bood een breed scala aan activi-
teiten voor jong en oud. Mindervaliden konden met de huifkar 
het Reggedal ervaren, kinderen hielden met H.SV. ’t Zumpke 
en Sportvisserij Oost-Nederland samen een viswedstrijd op de 
oevers van de Lee en natuurlijk kon je op de fiets of wandelend 
het Reggedal verkennen. En hoe kun je de Regge beter bele-
ven dan met een vaartocht op de Enterse zomp… 
Als hengelsportorganisatie zijn we trots op het bereikte 
resultaat, want de Regge is een visrijk en prachtig riviertje 
geworden met volop mogelijkheden voor onze sport. Strui-
nend vissen, statisch op speciaal ingerichte visplekken of op 
een (mindervaliden)steiger, het kan allemaal langs de nieuwe 
natuurlijke Regge.

Digitale mediakanalen
Naast onze website, waar je naast alle benodigde informatie 
over onze organisatie, regelmatig nieuwsitems en wedstrijd-
uitslagen vindt, publiceren we ook veel vissig nieuws via onze 
Facebookpagina. De teller stond op 31 december 2019 op 
ruim 2.000 paginalikes. Van Twitter hebben we het afgelopen 
jaar minder gebruik gemaakt en ook is het gebruik van onze 
Instagram accounts niet goed uit de verf gekomen. Het afge-
lopen jaar is i.s.m. met Sportvisserij Nederland en de andere 
federaties gewerkt aan een sociale media strategie, waarbij be-
keken wordt hoe de sociale mediakanalen het beste en meest 

efficiënt kunnen worden ingezet. Verschillende medewerkers 
van Sportvisserij Oost-Nederland zijn hierbij betrokken voor 
diverse online kanalen.
Uit de nieuwsberichten op onze website hebben we een 
selectie verzonden via de digitale  nieuwsbrief, die vier maal 
uitgekomen is.

Hét VISblad
Tweemaal per jaar ontvangen VISpashouders in Oost- 
Nederland de regio-editie van Hét VISblad. In het mei nummer 
gaven we een update van het vierjarige project Swimway 
Vecht. We stelden onze nieuwe directeur voor en gaven een 
overzicht van alle aankomende evenementen en activiteiten. 
In het artikel “Bie de buren” visten twee fanatieke sportvissers 
uit Oost-Nederland en Groningen samen in elkaars favoriete 
wateren: de Overijsselse Vecht en een van de Ed-Stoop vijvers. 
Ook kwamen weer nieuwe sportvismogelijkheden aan de orde, 
zoals de mindervaliden visboot in de Vecht en vergroting van 
de vangkansen door nieuwe karperuitzettingen.
In de regio-editie van december werd de heringerichte Regge 
mooi in beeld gebracht. Het deelonderzoek naar windetrek in 
het project Swimway Vecht werd belicht en we lieten de lezer 
kennismaken met de twee in 2019 aangestelde jeugd wed-
strijdcoaches. Ook publiceerden we het succesverhaal van HSV 
Zwartewaterland waar mooie visvlonders zijn aangelegd.

Opening Reggedal Enter
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Een van onze doelgroepen is jeugd; kinderen en jongeren dus. Het is een alge-
meen bekend fenomeen dat kinderen steeds minder buiten zijn. Sociale media 
en smartphonegebruik spelen hierbij een belangrijke rol. De uitdaging om 
jeugd naar de waterkant te krijgen is groot. Toch zien we zowel in Oost- 
Nederland als landelijk wel weer een stijging in het aantal jeugdleden! 
Ondanks de terugloop bij verschillende jeugdevenementen in de afgelopen 
jaren, blijkt de jeugd dus toch wel te gaan vissen. We zien een trend ontstaan 
in een type visserij wat gemakkelijk te doen is en niet al te veel tijd kost. 
Streetfishing bijvoorbeeld is razend populair! Een belangrijke factor voor 
deze ontwikkeling is de inzet van jonge influencers via bijvoorbeeld Youtube 
en Instagram.

Jeugdraad
In 2018 is het fonds Stimulering Jeugdwerk afgeschaft onder 
de voorwaarde dat weer een jeugdcommissie zou worden 
opgericht en budget voor jeugdactiviteiten beschikbaar bleef. 
Om meer aansluiting te vinden met jeugd hebben we een 
jeugdraad in het leven geroepen. Drie jongeren namen begin 
2019 zitting in deze jeugdraad, die vanuit het kantoor van 
Sportvisserij Oost-Nederland ondersteund werd. Het motto van 
de jeugdraad: “Voor jongeren, door jongeren”.

Vistafette
Uit de ideeën die de jonge sportvissers naar voren brachten, 
zijn het afgelopen jaar 3 leuke activiteiten uitgevoerd. Op 25 
mei, Nationale Hengeldag, trapte de jeugdraad het roofvis-
seizoen af met de Snoektafette in Raalte. Zo’n 15 jeugdige

vissers kregen ’s ochtends eerst uitleg over het vissen op baars 
en snoek. Na een oefensessie in het werpen in bakken, legden 
de deelnemers een parcours af langs het naastgelegen Over-
ijssels Kanaal waar al snel de eerste vangsten gemeld werden. 
Erg veel vis is er die dag niet gevangen, maar de reacties op 
dit eerste evenement waren positief. Het evenement werd 
gezellig afgesloten in ons kantoor met broodjes en ranja.

Halverwege de zomer bleek helaas dat de Jeugdraad niet 
voldoende tijd had om meer evenementen te organiseren. Wel 
wilden we graag iets doen met de goede ideeën die er lagen. 
Vanuit het kantoor is daarom vervolg gegeven aan de ideeën 
riviervissen in de vorm van het Junior IJsselfestijn Deventer en 
een Havenvisdag in Genemuiden.

Kinderen en jongeren

Snoektafette Raalte
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Kinderen en jongeren

Junior IJsselfestijn Deventer
Op 26 oktober jl. vond het Junior IJsselfestijn Deventer plaats. 
Met hulp van vele vrijwilligers, waaronder enkele VISmeesters 
van onze buurfederatie Midden Nederland, werd het een 
zeer geslaagde dag! Onder een stralende zon en een straffe 
wind genoten 36 deelnemers in de leeftijd van 8 tot 17 jaar 
volop van dit leuke en leerzame evenement, waarbij ze onder 
begeleiding mochten vissen met stevige feederhengels. Tussen 
de middag waren er goed gevulde lunchpakketten, drinken 
én broodjes kroket en frikadel. Speciale gast op dit festijn 
was Dylan Dams, die kort daarvoor nog 2e werd op het NK 
Junioren U15. Dylan was aanwezig met zijn volledige wedstrijd-
uitrusting en demonstreerde zijn manier van vissen met de 
feederhengel in de IJssel. Kampioen Junior IJsselfestijn 2019 
werd Luuk Gooijker met maar liefst 25 vissen. De tweede en 
derde plek waren respectievelijk voor Zoë Jansen (17 vissen) en 
Stanley Linnemann (16 vissen).

Havenvisdag Genemuiden
Op de valreep van het jaar organiseerden we in samenwerking 
met HSV Het Zwartewater Genemuiden nog een laatste jeug-
devenement: de havenvisdag in Genemuiden. Reden dat we 
dit evenement zo laat in het jaar nog organiseerden was dat de 
wintertijd dé tijd is om succesvol te vissen op witvis in havens.
Onze doelgroep bestond uit zowel ervaren als beginnende 
vissers. Ook nu was er weer een heel mooie opkomst met bijna 
40 deelnemers! In tegenstelling tot de zeer slechte weersvoor-
spellingen in de week voorafgaand aan het evenement, bleef 
het op een fikse bui met een flinke stoot wind aan het begin 
van de dag verder gelukkig droog. De havenvisdag bleek 
uiteindelijk een prima visdag met veel vangsten te worden. In 

totaal werd maar liefst 88 kilo vis gevangen, waarvan de begin-
ners 41 kilo wisten binnen te hengelen tegenover 47 kilo bij de 
ervaren deelnemers. 
Na afloop kreeg iedereen een heerlijke kop soep en een 
broodje knakworst in het nabij gelegen clubgebouw van de 
IJsbaanvereniging in Genemuiden.

Junior IJsselfestijn Deventer

Havenvisdag Genemuiden
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Kinderen en jongeren

Samenwerking met Zone.college tijdens Junior 
Fish Event Meppel
Al jaren werken we op vele vlakken samen met de opleiding 
Sportvisserij & Waterbeheer van het Zone.college Zwolle, 
voorheen AOC De Groene Welle. In 2019 kregen studenten de 
opdracht om een jeugdevenement te organiseren. Vanuit ons 
kantoor werd ondersteuning verleend, vooral op het gebied 
van communicatie en beschikbaar stellen van budget en 
materialen. Op zaterdagochtend 11 mei werd het Junior Fish 
Event Meppel georganiseerd. VIS TV presentator Marco Kraal 
was erbij aanwezig voor een Meet & Greet met de deelnemers. 
Zo’n 20 kinderen deden mee aan dit jeugdevenement, waarbij 
het programma uit verschillende thema’s bestond, zoals karper-
vissen, roofvissen, witvissen. Ook had de onderwaterwereld 
een speciale plaats gekregen met een presentatie over duiken.

Federatieve jeugddag
Al sinds jaar en dag organiseren we een federatieve jeugd-
dag op Nationale Hengeldag. Nadat we in 2018 het diepte-
punt bereikt hadden door de afgelasting van de traditionele 
jeugddag i.v.m. te weinig belangstelling, kunnen we gelukkig 
nu weer terugkijken op een geslaagde en zeer goed bezochte 
jeugddag in 2019. 
De Berkel in Lochem was het afgelopen jaar het decor voor 
een gezamenlijk met Hengelsport Federatie Midden 
Nederland georganiseerde jeugddag. Omdat Lochem in de 
grensregio van beide federatiegebieden ligt, hebben we de 
krachten gebundeld en samen met 7 hengelsportverenigingen 
een prachtig evenement neergezet. Maar liefst 80 enthousiaste 
kinderen en zo’n 45 vrijwilligers genoten met volle teugen van 
het programma wat uit verschillende workshops bestond. Ook 
een vaartochtje met de Berkelzomp stond op het programma. 
Uiteraard was er ’s middags een lekkere lunch geregeld en na 
afloop konden alle kinderen nog wat leuke gadgets uitzoeken 
van de prijzentafel. Ter afsluiting konden de vrijwilligers aan het 
eind van de dag genieten van een lekkere barbecue. 

Landelijke Buitenspeeldag – Marknesse
Ieder jaar vindt op de 2e woensdag in juni de Landelijke 
Buitenspeeldag plaats. Al vele jaren zijn vrijwilligers van 
Sportvisserij Oost-Nederland er met een stand aanwezig om 
kinderen uitleg te geven over vissen en de onderwaterwereld. 
Ook het afgelopen jaar was er weer veel belangstelling voor de 

vissen en waterdiertjes in de aquaria. Kinderen konden middels 
zoekkaarten zelf bepalen welke soorten er te zien waren. Ook 
konden ze leuke prijsjes winnen met een hengelsportspel.
Aan de Landelijke Buitenspeeldag op 12 juni jl. in Marknesse 
deden ongeveer 400 kinderen mee!

Scholenprojectdagen Geesteren
De scholenprojectdagen bij de Tolplas in Hoge Hexel zijn 
inmiddels een begrip in de regio. In 2019 werd uitgeweken 
naar een andere locatie: Recreatiepark Zalencentrum Spalink 
in Geesteren, een prima alternatief. Uiteraard waren ook deze 
keer onze VISmeesters weer aanwezig om mini-vislessen te 
verzorgen voor ongeveer 350 kinderen uit Twente. De scholen-
projectdagen vonden plaats op 2 en 3 september 2019.

Vislessen op school
In 2019 zijn opnieuw meer dan 100 vislessen gegeven door 20 
gecertificeerde VISmeesters. Wederom een prachtig resultaat, 
waarbij maar liefst 2.219 kinderen zijn bereikt. In het voor-
jaar organiseerden we voor de tweede keer in onze regio de 
cursussen VIScoach en VISmeester. We mochten op 7 maart 13 
nieuwe VIScoaches hun certificaat overhandigen. Velen van hen 
hebben we het afgelopen jaar tijdens verschillende activiteiten 
aan de waterkant ontmoet. Een ruime maand later, op 23 april 
konden we ook weer een nieuwe VISmeester toevoegen aan 
het VISmeesterteam. Ook voltooide een VISmeester die al 
eerder de cursus had gevolgd het afgelopen jaar met succes 
zijn stageles, waardoor hij nu ook actief aan de slag is geweest 
met het geven van vislessen.

Gratis online jeugdvergunning
De afgelopen jaren zien we het aantal federatieve jeugdver-
gunningen drastisch teruglopen. Daarentegen stijgt het aantal 
JeugdVISpashouders, maar ook weten kinderen onder de 14 
jaar de gratis online jeugdvergunning steeds beter te vinden. In 
2019 boden 21 van onze aangesloten hengelsportverenigingen 
de gratis online jeugdvergunning aan, waarvan ruim 900 kinde-
ren gebruik maakten. Het voordeel van zo’n jeugdvergunning is 
dat de gegevens van het kind worden geregistreerd, waardoor 
het kind vier maal per jaar Stekkie Magazine ontvangt en ook 
gestimuleerd wordt om na verloop van tijd een JeugdVISpas 
aan te schaffen.
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Nog altijd blijft er op het gebied van Controle en Handhaving belangrijk werk 
te doen. Ten opzichte van zo’n 10 jaar geleden is het aantal controles door 
onze federatieve controleurs en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 
met ruim een kwart gestegen. Het aantal overtredingen is daarentegen met 
ruim 20 % gedaald. Wel werd vaker een waarschuwing gegeven in plaats van 
een proces verbaal. Alle bevindingen zijn geregistreerd in BRS (Boa Registra-
tie Systeem) en RCS (Registratiesysteem Controleurs Sportvisserij).

Landelijke Controledagen
Net zoals andere jaren heeft Sportvisserij Oost-Nederland 
deelgenomen aan de Landelijke Controledagen. De boa’s van 
diverse handhavende partijen, waaronder Staatsbosbeheer, 
Landschap Overijssel en natuurlijk de politie hebben deel-
genomen aan dit controleweekend. Ook de federatieve en 
verenigings controleurs waren van de partij. Naast de Visse-
rijwet werd er ook toegezien op het waterverkeer door de 

opsporingsambtenaren. De controles werden zowel vanaf het 
water als het land uitgevoerd.
In totaal zijn er 355 controles uitgevoerd. Er zijn 24 waarschu-
wingen uitgedeeld en 8 processen-verbaal. 
Voor de Visserijwet is er bekeurd voor “geen VISpas” (2x) en de 
overige overtredingen waren “gebruik VISpas” (1x) en “verbo-
den grond met een auto” (1x).
De andere processen-verbaal kwamen uit de hoek van waterver-
keer: “overschrijding van de toegestane snelheid met een snelle 
motorboot” (2x), “niet op eerste vordering kunnen tonen van het 
vaarbewijs” en “registratieteken niet juist aangebracht”.

Toestemming gebruik van handboeien
Eind 2018 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid het 
gebruik van politiebevoegdheden met gebruik van handboeien 
toegekend aan de boa’s van Sportvisserij Oost-Nederland. In 
2019 hebben de boa’s de RTGB-training (Regeling Toetsing 
Geweldsbeheersing Boa) met goed gevolg afgelegd, waardoor 
ze vanaf 2020 daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de 
bevoegdheden. Een aanvraag voor verdere uitbreiding van de 
bevoegdheden ligt voor bij de Dienst Justis.

Controle en handhaving

 

 

De cijfers van 2019:

80 federatieve controleurs
16 boa’s – waarvan 11 boa’s in dienst 

van Sportvisserij Oost-Nederland
6082 hengelaars gecontroleerd
671 waarschuwingen
144 processen-verbaal

Koppelriem
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Controle en handhaving

Waterplan Kop van Overijssel
In dit unieke gebied vinden tal van uitgebreide watersport-
mogelijkheden plaats, die kunnen conflicteren met de natuur, 
milieu- en cultuurhistorische waarde van het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. Handhaving is nodig om de leefbaarheid 
en veiligheid zo goed mogelijk te garanderen. Sportvisserij 
Oost-Nederland neemt deel in dit plan samen met de Politie 
Oost-Nederland, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Om-
gevingsdienst gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland, 
Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en 
Rijkswaterstaat.
Binnen dit Waterplan zijn voor de Visserijwet 200 vissers 
gecontroleerd en dit leverde 12 maal een proces-verbaal op, 
waarvan 1 maal voor het vissen met een levende vis als aas. 
De andere bekeuringen werden uitgeschreven voor het niet 
in orde hebben van de benodigde documenten. Tevens is er 
een fuik verwijderd uit het water en een kreeftenfuik in beslag 
genomen.

Meldpunt Visstroperij
Sinds medio 2018 is er een landelijk Meldpunt Visstroperij. 
Onder visstroperij wordt verstaan: illegale visserij met het  
meenemen van vis als doel.
Sportvissers fungeren als oren en ogen in het veld van de 
georganiseerde hengelsport, maar ook de gewone burger 
kan visstroperij melden via de site www.meldvisstroperij.nl. 
De link is tevens te vinden op de achterkant van de VISpas. 
Meldingen die gedaan worden, komen rechtstreeks binnen bij 
de betreffende federatie. Deze kan de melding zelf oppakken 
d.m.v. inzet van eigen boa’s of door de melding door te zetten 
naar andere opsporingsinstanties. In 2019 zijn er 10 meldingen 
in Oost-Nederland binnengekomen. Deze hadden voorname-
lijk betrekking op het meenemen van vis door buitenlandse 
vissers. Het meenemen van vis is tot op zekere hoogte niet 
verboden. Dat was niet bekend bij alle melders. Vissers uit het 
buitenland kennen een andere cultuur t.a.v. het meenemen van 
vis dan wij. Andere meldingen waren “vissen in een beschermd 
natuurgebied”, “vissen met een levende vis als aas” en het 
“meer snoekbaarzen voorhanden hebben dan is toegestaan”. 
Op dit laatste feit is behoorlijk ingezet, echter zonder noe-
menswaardig resultaat.

Rommel en vuurplaats langs de Vecht
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Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, zijn er in samenwerking met verenigingen 
diverse werkzaamheden uitgevoerd, die ervoor zorgden dat sportvisserijmo-
gelijkheden behouden bleven of werden verbeterd. Deze activiteiten zijn een 
belangrijk onderdeel van het ondersteunen van hengelsportverenigingen; be-
reikbare en toegankelijke viswateren met voldoende vis vormen tenslotte de 
basis van de hengelsport. De belangenbehartiging vindt eveneens plaats via 
VBC’s, deelname aan tientallen (her)inrichtingsprojecten en beleidsvormen-
de processen op diverse thema’s. We organiseren ambtelijke en bestuurlijke 
overleggen met de provincie, gemeenten, waterbeheerders, terrein beherende 
organisaties en de recreatiesector en schuiven aan daar waar onze belangen 
het grootst zijn. De belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn, recreatief mede-
gebruik, water- en visstand en ontwikkelingen die daarmee te maken hebben. 

Sportvisserij op de Kaart
Vooral op het gebied van water- en visstandbeheer en behoud 
of uitbreiding visrechten hebben we het afgelopen jaar verschil-
lende verenigingen ondersteund. Zo krijgt het project Sport-
visserij op de Kaart steeds meer vorm. In dit project worden 
kleine afgesloten wateren aantrekkelijker gemaakt voor jeugd 
en recreatievissers. Vooral op het gebied van toegankelijkheid, 
bereikbaarheid en bevisbaarheid worden afspraken gemaakt en 
kunnen zo nodig maatregelen genomen worden. Belangrijke 
partners in dit project zijn waterschappen en gemeentes, aange-
zien zij de betreffende wateren moeten aanwijzen als “specifiek 
hengelwater”. 

In de waterschapsgebieden van Drents Overijsselse Delta, Rijn 
en IJssel en Vallei en Veluwe zijn we gestart met het project 
Sportvisserij op de Kaart. In samenwerking met de waterschap-
pen is er een aanpak omarmd, waarbij op basis van jaarlijkse 

projectcyclussen verenigingen wateren inventariseren, wensen 
aangeven, maatregelen ter beoordelingen worden voorgelegd 
aan het waterschap en vervolgens worden uitgevoerd. In 2019 
zijn er 9 hengelsportverenigingen aangehaakt bij het project, in 
het najaar zijn er afspraken gemaakt tussen hengelsportvereni-
gingen, gemeenten en het waterschap. Sportvisserij Oost-Ne-
derland heeft hierin een faciliterende en ondersteunende rol 
gespeeld.
Binnen het waterschapsgebied Vechtstromen moet nog een start 
gemaakt worden met het project.

Knelpunten en oplossingen
Tijdens de gesprekken met verenigingsbesturen kwamen ook 
knelpunten naar voren. Gezamenlijk met HSV Voorst zijn er 
verschillende gesprekken geweest met het Waterschap Vallei en 
Veluwe t.b.v. de herinrichting van de Voorsterbeek en de water-
plantenproblematiek in de Lage Leiding.
Op verzoek van en in samenwerking met HSV Het Zwartewater 
Genemuiden hebben we een adviesrapport opgesteld om een 
mindervalide vissteiger aan het Varkensgat te kunnen realiseren. 

Sportvisserij Loodvrij
Sinds mei 2018 neemt Sportvisserij Nederland deel aan de 
Green Deal Sportvisserij Loodvrij. De federaties verlenen 
uiteraard hun medewerking door op verschillende manieren en 
momenten loodalternatieven te promoten. Waar mogelijk deel-
den we gratis loodvervangers uit tijdens evenementen, zoals 
onder andere de Snoektafette, het Junior Ijsselfestijn Deventer 
en de barbeeldag. Ook de deelnemers aan de traditionele 
prijzenwedstrijd van OostNederland en de finalisten van het 
Federatief Clubkampioenschap konden op een paar lood-
vervangers rekenen.
HSV Zwartewaterland organiseerde op eigen initiatief op 
16 november een loodvrije wedstrijd in het Zwartewater. Bij 
deze wedstrijd konden de deelnemers loden korven gratis 
ruilen tegen loodvrije alternatieven, die via onze federatie en 
Sportvisserij Nederland beschikbaar werden gesteld. Een zeer 
geslaagd evenement, waarbij veel deelnemers ook met eigen 
gefabriceerde loodalternatieven visten.

Verenigingsondersteuning

Sierwateren worden beter bevisbaar 
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Verenigingsondersteuning

Naast de verschillende evenementen, wedstrijden en presenta-
ties wordt achter de schermen gewerkt aan de eerste loodvrije 
pilotlocatie in ons gebied. In het voorjaar van 2020 worden 
in samenwerking met de gemeente Ommen en het Water-
schap Drents Overijsselse Delta de Bijkerplas en Brouwersgat 
aangewezen als loodvrij gebied. Ook zijn inmiddels in andere 
waterschapsgebieden de eerste stappen gezet richting moge-
lijke pilotlocaties.

Sportvisserijmogelijkheden en gezonde visstand
Enkele voorbeelden van processen en projecten waar we (soms 
in directe samenwerking met hengelsportverenigingen) zijn 
opgekomen voor het behoud en verbeteren van sportvisserij-
mogelijkheden en een gezonde visstand. 

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. In samenwerking met Natuurmonumenten, de 
recreatiesector, de gemeente Steenwijkerland, waterschap 
Drents Overijsselse Delta en de Provincie is afgelopen jaar 
een maaipilot uitgevoerd op de Oostelijke Belterwiede om de 
bevaarbaarheid voor zeilboten en reactievaart te verbeteren.  

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. In 2019 heeft de Rechtbank Overijssel de 
bezwaren van bezwaarmakers ongegrond verklaard. Hierop 

hebben de bezwaarmakers de stap gezet naar de Raad van 
State waarbij Sportvisserij Oost-Nederland in samenwerking 
met Sportvisserij Nederland de rechtszaak heeft voorbereid.  

Watervisie Drents Overijsselse Delta
Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan een nieuwe 
visie op het waterschapsbeleid richting 2030. Sportvisserij 
Oost-Nederland is als partner aangeschoven om haar opvattin-
gen te delen als het gaat om optimale inrichting van wateren 
voor vis en sportvisserijgebruik. Met name thema’s zoals recrea-
tief medegebruik, duurzame energie (zonnepanelen, water-
kracht), vismigratie en vishabitat, klimaatverandering kwamen 
hier aan de orde. Allemaal thema’s die direct of indirect raken 
aan de sportvisserij. 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid viswateren
Landschap Overijssel - In samenwerking met Landschap Over-
ijssel is in 2019 het proces ingezet om afspraken te maken over 
de toegankelijkheid en bereikbaarheid van diverse belangrijke 
viswateren in ons gebied zoals de Tippe, de Doorbraak, de 
Regge en enkele vijvers in het oosten van ons werkgebied. 

Vechtrijk Gramsbergen - In samenwerking met Hengel-
sportvereniging De Dobber Hardenberg heeft Sportvisserij 
Oost-Nederland bijgedragen aan de gebiedsbijeenkomst t.a.v. 
herinrichting van de Vecht nabij Gramsbergen. De sportvisserij-
belangen t.a.v. het gat van Joosten, bestaande recreatieve en 
wedstrijdtrajecten en toekomstige kansen t.a.v. vismigratie, 
nevengeulen en habitatsgeschiktheid voor vis zijn hier punt van 
zorg en aandacht geweest.

Tijdens evenementen wordt loodvrij gevist

Vechtrijk Gramsbergen
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Wedstrijdcoach - Marc Zwaan

Wedstrijdsport

Nadat in 2018 de Youth Challenge geïntroduceerd werd, zijn we het afgelopen 
jaar weer een stap verder gekomen door het aanstellen van twee jeugd wed-
strijdcoaches. Het doel: in 2020 meedoen met de landelijke TopTeam 
Competitie en het liefst met twee volwaardige jeugdteams. 

Wedstrijdcoaches
Sinds 21 juli 2019 zijn er bij Sportvisserij OostNederland offici-
eel twee jeugd wedstrijdcoaches actief, Marc Zwaan en Mandrie 
Ligtenberg. De heren hebben als doel om talenten in de regio te 
scouten en vervolgens te begeleiden richting de wedstrijdsport 
op nationaal niveau. Marc en Mandrie hebben zowel via wed-
strijdleiders van verenigingen als rechtstreeks contacten gelegd 
en onderhouden met jeugdige vissers, die in verenigingsver-
band al bij de topvissers horen. Eind 2019 is er een wervings-
wedstrijd georganiseerd, om uiteindelijk te kunnen werken naar 
een tweetal wedstrijdteams voor 2020. Al met al een zeer mooie 
nieuwe ontwikkeling, die kansen biedt voor verbetering van de 
jeugdwedstrijdsport!

Youth Challenge
Het afgelopen jaar heeft de nieuwe Youth Challenge in Oost- 
Nederland een succesvol vervolg gekregen. Deze landelijke wed-
strijdenreeks, die verdeeld over de verschillende federatiegebie-
den wordt georganiseerd, is bedoeld om junioren tot 25 jaar in 3 
categorieën tegen elkaar te laten vissen in ander water dan hun 
eigen thuiswateren. Op deze manier kan de jonge garde lekker 
veel uren maken om zich in het (wedstrijd)vissen te verbeteren.
Op zondag 28 april werd in het Beukerskanaal de Youth Challen-
ge van Oost-Nederland gevist. Met 38 deelnemers, verdeeld in 
drie categorieën, was het een goed en sterk deelnemersveld. 

De beste vissers per categorie:

Categorie U15:
1. Demi Jansen – 7.900 gram
2. Diesel Westerhoff – 5.750 gram
3. Seles de Jong – 5.625 gram

Categorie U20
1. Collin Besseling – 9.870 gram
2. Kira Epping – 6.970 gram
3. Kevin Bruggink -  6.385 gram

Categorie U25
1. Jesse Averdijk – 15.530 gram
2. Stefan Hooyman – 5.015 gram
3. Vasco Besseling – 4.020 gram

In totaal is er door alle deelnemers bij elkaar 
132.675 gram gevangen, al met al een zeer 
geslaagde Youth Challenge!

Noordoostelijk Kampioenschap (NOK)
Door zeer trieste omstandigheden is de traditionele startwed-
strijd, het NOK, op zaterdag 14 april in Friesland vrijwel direct 
na aanvang stilgelegd. Een van de deelnemers was zeer ernstig 
onwel geworden en nadat alles geprobeerd was om het slacht-
offer te reanimeren, is hij helaas toch overleden. Uit respect voor 
deze deelnemers en de nabestaanden is direct besloten om de 
wedstrijd af te gelasten. Voor allen was het een zeer heftige en 
emotionele gebeurtenis.

Wedstrijdcoach - Mandrie Ligtenberg
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Wedstrijdsport

Prijswinnaars Federatief Kampioenschap Dobbervissen heren en teams

Anouska Kars - Federatief Kampioen 

Dobbervissen Dames

Federatieve Kampioenschappen / Selectiewed-
strijden Dobbervissen Heren en Teams
Op zaterdag 18 mei werden in het Beukerskanaal gelijktijdig de 
eerste twee selectiewedstrijden van het nieuwe seizoen gevist. 
Beide wedstrijden werden ook gevist als Federatief Kampioen-
schap. 

Uitslag FK / Selectie Dobbervissen 
Heren

1.  Bert Kluinhaar (Visserijvereniging 
 De Hengelsport Zwolle) – 8.980 gram
2. Frans van Berkel (HSV De Karper Brummen)
 – 6.800 gram
3. John Potgieter (HSV De Rietvoorn Ommen)
  – 5.560 gram

Uitslag FK / Selectie Dobbervissen 
Teams

1. Evezet Maver Fishing Team (HSV De Karper
 Brummen) – 19.670 gram / 10 punten
2. De Grieten (HSV ’t Poldervoorntje
 Emmeloord) – 10.830 gram / 18 punten
3. AHV Vislust (AHV Vislust Almelo) 
 – 10.060 gram / 18 punten

Federatief Kampioenschap / Selectie Junioren U15, 
U20 en U25
De junioren mochten op zaterdag 1 juni verdeeld in drie catego-
rieën een greep doen naar de federatieve kampioenstitels door 
zoveel mogelijk vis te vangen in het Beukerskanaal. De helft van 
de 36 deelnemers plaatste zich met deze selectiewedstrijd voor 
het ONK Junioren.
 

De top 3 per categorie

Categorie U15:
1. Dylan Dams (HSV Raalte) – 3.040 gram
2. K. Jansen (O.K.O. Oosterwolde) – 2.050 gram
3. Lyndsey Vaandrager (’t Poldervoorntje 
 Emmeloord) – 2.000 gram

Categorie U20:
1. Erben Beijeman (O.K.O. Oosterwolde)
 – 1.980 gram
2. B. Kanon (Ons Belang Zutphen) – 1.680 gram
3. M. Haarsma (V.I.O.S. Enschede) – 670 gram

Categorie U25:
1. Bernand van Gent (O.K.O. Oosterwolde
  – 6.100 gram
2. Lars Enzerink (V.I.O.S. Enschede) – 3.760 gram
3. Roy Brinks (Ons Vermaak) – 3.060 gram

Federatief Kampi-
oenschap Dobber-
vissen Dames
Voor het vierde jaar op rij 
blijft de kampioenstitel 
in handen van de familie 
Kars. Het Federatief 
Kampioenschap Dob-
bervissen Dames werd 
in 2016 voor het eerst 
gewonnen door Anouska 
Kars. In de twee jaren die 
erop volgden ging haar 
moeder Monique er met 
het kampioensbord van-
door. Maar afgelopen jaar 
stond Anouska weer haar 
mannetje door op 22 
juni in het Ommerkanaal 
de meeste vis te vangen 
en opnieuw Federatief 
Kampioen te worden.
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Wedstrijdsport

Federatief Clubkampioenschap 2019

Federatief Clubkampioenschap
Helaas hebben we moeten constateren dat er steeds minder 
animo is voor het Federatief Clubkampioenschap. Op zaterdag 21 
september werd de finalewedstrijd van het Federatief Clubkam-
pioenschap tussen de winnaars van de rayons uit Oost-Nederland 
gevist om een van de 2 plekken in de landelijke finale te bemach-
tigen. Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle werd Federatief 
Kampioen en HSV Het Vette Baarsje Hoogeveen behaalde de 
tweede plek. Beide teams eindigden op respectievelijk de 10e en 
7e  plaats in de landelijke finale op 26 oktober in de Lage Vaart bij 
Almere.

Prijzenwedstrijd
Zoals ieder jaar werd ook in 2019 het federatieve wedstrijd eizoen 
besloten met de traditionele prijzenwedstrijd. Op zaterdag 
19 oktober jl. vond deze gezellige wedstrijd plaats in de Hooge-
veense Vaart nabij Rogat.
Gebrek aan belangstelling was er niet, met maar liefst 85 deel-
nemers was het deelnemersveld mooi gevuld! Van dit aantal waren 
er maar liefst 20 nieuwe deelnemers. Allen streden om de mooie 
vleesprijzen en met een verhouding 1:4 was er dus voor velen prijs. 

Tijdens de loting op de parkeerplaats bij het wegrestaurant de 
Raket werden er loodvrije korven beschikbaar gesteld voor de 
deelnemers. Na de loting trokken de deelnemers ten strijde. Het 
was deze keer niet gemakkelijk om een visje te vangen. 

De uitslag

1. A.H. de Moor – 2.890 gram
2. D.J. Bargeman – 2.720 gram
3. W. Smit – 2.680 gram

Podiumplekken Open Nationale Kampioenschappen
Opnieuw wisten enkele wedstrijdvissers, die voor een vereni-
ging uit Oost-Nederland uitkwamen, zich in de prijzen te vissen 
tijdens ONK’s. Met uitzondering van de junioren werden alle 
winnaars feestelijk in het zonnetje gezet tijdens het Landelijke 
Topsportgala op 14 december op Trainingscentrum Papendal.

ONK Dobber Heren
In het Prinses Margrietkanaal werd op zaterdag 31 augustus 
het ONK Dobber voor heren en dames gevist. Bij de heren wist 
Jeffrey Bakkernes met 3.050 gram vis een zeer verdienstelijke 3e 
plaats te veroveren.

ONK Teams
Zaterdag 14 september was een spannende dag voor het 
Evezet Maver Fishing Team (vh. Evezet Trabucco Fishing Team). 
Als titelverdediger hielden ze de eer hoog door opnieuw 
kampioen te worden op het ONK teams in het Noordhollandsch 
Kanaal bij Graftdijk. Het complete team bestaat uit Nico 
Bakkernes, Wim Fühler, Jeffrey Bakkernes, Nick Eestermans, 
Frans van Berkel en Hennie van de Bruggen.

ONK Junioren U15
Op zondag 15 september werd in het Noordhollandsch Kanaal 
bij Graftdijk het ONK Junioren gevist. Dylan Dams (HSV Raalte) 
behaalde de 2e plaats met 5.345 gram vis.

Wedstrijdcommissie
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, heeft de wedstrijd-
commissie een druk wedstrijdprogramma achter de rug. Om 
in de toekomst verbeteringen c.q. veranderingen te kunnen 
door voeren, heeft de wedstrijdcommissie na afloop van alle 
wedstrijden een zeer uitgebreide enquête gehouden onder de 
deelnemers. In 2020 zullen eventuele verbeterpunten mee-
genomen worden in het nieuwe wedstrijdprogramma.

Samenstelling wedstrijdcommissie 
(31-12-2019)

Rinus Klein (voorzitter/penningmeester)
Jannes Kars (secretaris)
Anouska Kars
Martin Verbeek
Herman Meijlof
Erick Wind
Theo de Jong
Marc Zwaan
 
Eind 2019 heeft Marc Zwaan afscheid genomen 
van de wedstrijdcommissie, hij wil zich meer rich-
ten op zijn taak als federatieve wedstrijdcoach. 
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Hengelsportverenigingen

A.H.V. Vislust 
Almelo

H.S.V. De Karper 
Borne

HSV ’t Vangertje Dinkelland
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

H.S.V. VissieVissie
Hattem

H.S.V. “De Vriendschap”  
Beekbergen

H.S.V. “Olst” 

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

H.S.V. Ontspanning  
Vaassen

H.S.V. “Voorst” 



Hengelsportverenigingen

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



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