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Voor Sportvisserij Oost-Nederland begon het jaar als alle 
anderen. Diverse nieuwjaarsbijeenkomsten waar een afvaar-
diging van onze vereniging zijn opwachting maakte. De eerste 
vergade ringen vonden plaats. Eind februari hielden we het  
eerste officiële Federatief Kampioenschap Streetfishing 
Oost-Nederland in Zwolle. De beste vissers klasseerden zich 
voor het later dat jaar te houden NK.

Maar…. zover mocht het helaas niet komen. Vanaf zo'n beetje 
half maart ging ons land "op slot" en vrijwel alle activiteiten 
werden afgelast. Wedstrijden, evenementen, maar ook onze 
eigen ledenvergadering. Het kon allemaal niet doorgaan. 
Gelukkig kon onze vergadering later dit jaar, half september 
alsnog plaatsvinden, zodat we het officiële deel van onze 
 vereniging formeel konden afronden. 

Op "persoonlijk" vlak gebeurde er ook het één en ander dit 
jaar. Op kantoor namen we afscheid van Elma Herms en 
Jarno Veldhuizen kwam in de loop van het jaar volledig bij 
Oost Nederland werken. Bestuurlijk namen we afscheid van 
onze voorzitter Jan Telleman, voor wie het risico van corona, 
in relatie tot zijn gezondheid, te groot werd om deze functie 
volledig uit te blijven voeren. Na overleg binnen het bestuur 
werd besloten dat secretaris Ingmar Boersma, die de voorzit-
ter waarneemt bij afwezigheid, deze functie tot de volgende 
formele ledenvergadering in mei 2021 op zich neemt. 
Ondanks alle beperkingen die de pandemie met zich mee 
brengt, is 2020 voor de hengelsport een fantastisch jaar gewor-
den. Landelijk groeide de hengelsportsector met zo'n 20% als 
het om het aantal leden gaat. Ook onder de bij Sportvisserij 
Oost-Nederland aangesloten hengelsportverenigingen is een 

dergelijke ledengroei te zien. Dit geeft een enorme boost aan 
de populariteit van de hengelsport en in de media waren dan 
ook regelmatig berichten te vinden over de sportvisserij. Zowel 
in diverse kranten, op de radio en op de TV was aandacht voor 
de hengelsport. Zowel lokaal, regionaal als zelfs landelijk wist 
Sportvisserij Oost-Nederland het nieuws te halen. 

Gelukkig kan het meeste werk, al is het aangepast, doorgaan 
en kunnen ook belangrijke projecten doorlopen. Denk daarbij 
aan het onderzoeksproject Swimway Vecht bijvoorbeeld. 

Al met al is 2020 dus een jaar geworden met veel lastige zaken, 
met uitvallen van veel activiteiten, maar ook een jaar waarin de 
hengelsport enorm is gegroeid qua aantal deelnemers. Met 
recht een onvergetelijk jaar dus. Laten we hopen dat het 
komende jaar 2021 de groei vasthoudt maar wel meer positivi-
teit terug brengt op het gebied van onze activiteiten. 

Ingmar Boersma, 
waarnemend voorzitter

Voorwoord

2020… Wat is het een jaar geworden. Elk jaar waarop je terugkijkt, heeft 
wel iets in zich om een typering aan te geven. Het was bewogen, enerve-
rend, moeilijk, hoopvol… Wat je over 2020 moet melden, wordt wel heel 
lastig. Laten we het op "onvergetelijk" houden. Iedereen zal zich dit jaar 
zijn leven lang blijven herinneren.
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Kantoor en eigen organisatie

Aansturing, beleid en organisatie
Het afgelopen jaar was een zeer bewogen en zeer uitzonderlijk 
jaar voor iedereen, een jaar wat natuurlijk vooral in het teken 
stond van de Covid-19 pandemie. 
Er waren een aantal personele ontwikkelingen en we mochten 
een nieuwe (tijdelijke) collega: Astrid Kouwenhoven, welkom 

heten. Maar helaas was het ook een jaar met een afscheid van 
onze voorzitter Jan Telleman. Jarno Veldhuizen is in het voor-
jaar van 2020 fulltime in dienst gekomen bij Oost-Nederland 
en heeft zijn deeltijdbetrekking bij Friesland hierdoor in goed 
overleg beëindigd. Lau Boom heeft bij ons stage gelopen 
vanuit Zone.college en vanuit dezelfde opleiding kwam later 
in het jaar Wesley Poppe bij ons stagelopen. Ook werd Willem 
Bakker als projectleider Swimway Vecht voor 1 dag in de 
week gedetacheerd bij het Waterschap Vechtstromen. Rond 
de zomer van 2020 hebben wij op gepaste wijze en ten dele 
afscheid genomen van Elma Herms. Elma heeft ruim 21 jaar op 
het kantoor van Sportvisserij Oost-Nederland gewerkt en gaat 
genieten van haar prepensioen. Zij blijft voor ons de boekhou-
ding doen en blijft nog 1 dag bij Sportvisserij Oost-Nederland 
werken, maar dan veelal vanuit huis.

Vooral op het gebied van personeelsmanagement zijn het 
afgelopen jaar verschillende zaken opgepakt en uitgewerkt. 
Eind februari is er ook bestuurlijk gesproken over de rayons, 
de rayonstructuur en de toekomst hiervan. Toen medio maart 
de corona-pandemie begon, kwamen de nieuwe computers 
op kantoor goed van pas, want er waren vrijwel geen externe 
overleggen en evenementen meer. We werkten veelal thuis en 
maakten gebruik maken van Microsoft Teams voor de digitale 
overleggen en bijeenkomsten. Ook was er vanwege de leden-
groei en drukte langs de waterkant erg veel media-aandacht in 
het afgelopen jaar en hebben wij veelvuldig de krant, de radio 
of televisie gehaald. Vanwege de drukte aan de waterkant en 
de meldingen van overlast was er extra aandacht en inzet op 
controle en handhaving.

 

 

De samenstelling van het dagelijks 
bestuur op 31 december 2020 was als 
volgt:

Secretaris/Waarnemend voorzitter: 
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

Voorzitter Jan Telleman treedt voortijdig af tijdens de ALV.
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Rayon 3

Rayon 4

Rayon 2

Rayon 1

Kantoor en eigen organisatie

Rayon 1
Dhr. B. Meijer voorzitter
Dhr. F.J.W.M. Mensink secretaris 
Dhr. H. Meijlof penningmeester en
 wedstrijdsecretaris
Dhr. J. Sampimon jeugdzaken

Rayon 2
Dhr. J. Riemsdijk secretaris
Dhr. G. Duchatteau voorzitter/penningmeester/
 coördinator controle 
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. 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 31-12-2020

Onze ALV moest helaas uitgesteld worden naar september, 
maar kon gelukkig wel met de nodige aanpassingen plaats-
vinden in de Leeren Lampe en werd voor de thuisblijvers ook 
live gestreamd. De avond stond in het teken van het afscheid 
van Jan Telleman en alle bestuursleden werden her-/gekozen. 
De ALV stemde in de vergadering in met de benoeming van 
Ingmar Boersma als interim voorzitter. Ook de ALV van SVN 

was digitaal medio oktober, daar was al te merken dat de 
organisatieontwikkeling niet bij alle federaties even positief 
beleefd werd en dat het schort aan goede afstemming en een 
gezamenlijke lijn. In dat kader heeft Oost-Nederland samen 
met de federatie Zuidwest Nederland, een time-out gevraagd 
en aandacht gevraagd voor bezinning en een zorgvuldiger 
proces rond de organisatieontwikkeling.
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Kantoor en eigen organisatie

Medewerkers

Hans Gels Directeur
Willem Bakker Beleidsadviseur
Hans Holsbeek Beleidsmedewerker
Sonja van der Kooi Communicatie adviseur
Elma Herms Financieel medewerker

Marga Hoefsloot Administratief medewerker
Mark Kouwenhoven Projectmedewerker
Jarno Veldhuizen Adviseur Sportvisserijzaken 
(vanaf medio 2020 volledig in dienst bij Sportvisserij 
Oost-Nederland)

 

  

Onderscheidingen:

Sportvisserij Oost-Nederland kent Richtlijnen 
voor jubilea en onderscheidingen. In 2020
kwamen de volgende personen in aanmerking 
voor een zilveren erespeld van de federatie.

Zilveren erespeld
• Albert Boers

    25 jaar bestuurslid HSV Dwingeloo
• Geert Jager

    25 jaar bestuurslid HSV De Karper Vollenhove
• Mandrie Ligtenberg

    12,5 jaar bestuurslid rayon 4

Stagiair Lau Boom.

Bestuur en ereleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 september 
2020 heeft onze voorzitter, Jan Telleman, voortijdig zijn functie 
neergelegd. Waarnemend voorzitter werd Ingmar Boersma. 
Verder werd Tom Hegeman officieel benoemd tot penning-
meester. Ben Meijer is herkozen voor een nieuwe termijn als 
Algemeen Bestuurslid namens rayon 1. Gé Duchatteau is met 
terugwerkende kracht vanaf mei 2019 officieel gekozen voor 
zijn eerste termijn als Algemeen Bestuurslid namens rayon 2. 
Rinus Klein is herkozen voor een nieuwe termijn als Algemeen 
Bestuurslid namens rayon 4. 

Stagiair Lau Boom
De hele maand juni heeft Lau Boom stage gelopen bij Sport-
visserij Oost-Nederland in het kader van zijn opleiding Opzich-
ter/uitvoerder groene ruimte aan het Zone.college uit Zwolle 
(voorheen De Groene Welle). Lau heeft bij ons zijn proeve van 
bekwaamheid uitgevoerd in het kader van die opleiding en dat 
was gezien de corona-maatregelen best wel een uitdaging. De 
stage vond plaats op wisselende tijden en slechts zeer ten dele 
op kantoor van Sportvisserij Oost-Nederland. Lau heeft onder-
zoek gedaan naar de wet- en regelgeving rond het vissen vanuit 
een bellyboat. Hij heeft de regels op een rij gezet en een kaart 
gemaakt in Google Maps met waar wel/niet met de bellyboat 
gevist mag worden. Hij heeft zijn stage met goed gevolg afge-
rond en Sportvisserij Oost-Nederland in deze prima geholpen. 
Lau heeft er voor gekozen een vervolgstudie op te pakken en 
studeert nu Toegepaste Biologie aan Aeres Hogeschool in 
Almere. Wij wensen hem heel veel succes met die opleiding.

Vrijwilligers
Wat is het jammer dat onze ruim 180 vrijwilligers het afgelopen 
jaar niet of nauwelijks actief aan de slag  konden. Nagenoeg 
alle evenementen en activiteiten kwamen stil te liggen en 
wat nog wel doorging, kon alleen met inachtneming van de 
geldende coronamaatregelen. Zelfs onze jaarlijkse vrijwilligers-
visdag moest helaas geannuleerd worden. 
Bij de twee regio-edities van Hét VISblad hebben we gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om een bijlage mee te sturen. In 
het voorjaar een wervingsflyer om ons team federatieve contro-
leurs te versterken met nieuwe mensen en bij het december-
nummer een flyer om extra wedstrijdcontroleurs te werven. 



7JAARVERSLAG 2020 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Kantoor en eigen organisatie

Op onze vraag naar sportvisserijcontroleurs kwamen maar liefst 
ruim 80 aanmeldingen binnen! Een groot succes dus, ware 
het niet dat de door Sportvisserij Nederland te organiseren 
cursussen helaas niet door konden gaan vanwege de corona-
maatregelen. Een oplossing werd gezocht in online cursussen. 
Ditzelfde gold voor de aanmeldingen die we ontvingen van 
mensen die wedstrijdcontroleur willen worden. We hopen deze 
kandidaten bij de start van het wedstrijdseizoen 2021 actief te 
kunnen inzetten.

Om binding met onze vrijwilligers te behouden, hebben we 
regelmatig en op verschillende manieren contact gehouden. 
Een kaartje in de zomer om onze kanjers een hart onder de 
riem te steken en een heerlijk streekpakket in september 
als blijk van waardering. Tijdens de kerstdagen kon via Pathé 
Thuisbioscoop gratis een mooie film worden bekeken. 
Natuurlijk hebben onze medewerkers met de vrijwilligers en 
de vrijwilligers onderling ook op hun eigen manieren contact, 
hetzij telefonisch, via Whatsapp of bijvoorbeeld via verschillen-
de sociale mediakanalen. 
Ons vrijwilligersbeleid krijgt steeds meer vorm, er is een werk-
bare structuur en diverse formele zaken zijn goed gedocumen-
teerd. In de loop van 2021 zullen we het vrijwilligersbeleid 
verder uitrollen en in de praktijk brengen.

Preventie
In 2018 hebben we door de Arbo Unie een Risico Inventarisatie 
en -Evaluatie laten uitvoeren. Op basis daarvan was destijds 
een plan van aanpak opgesteld om zaken m.b.t. veiligheid en 
gezondheid op de werkvoer en in het veld te verbeteren. Veel 
aandachtspunten waren de afgelopen jaren al opgepakt en 
verbeterd. Het afgelopen jaar is het plan van aanpak vertaald 
naar een actueel werkdocument. Omdat de kantoorbezetting 

wegens corona sterk beperkt moest worden, is voor alle mede-
werkers een geschikte thuiswerkplek mogelijk gemaakt. Sinds 
eind 2020 zijn de preventietaken bij een van de medewerkers 
ondergebracht. Waar mogelijk wordt het preventiebeleid ook 
toegepast bij werkzaamheden die met hulp van vrijwilligers 
worden uitgevoerd. 

Toekomst sportvisserij
Het proces van organisatieontwikkeling binnen de hengelsport 
heeft dit jaar, net als veel andere zaken, veel last gehad van de 
corona pandemie. Het was voor dit jaar de bedoeling om 
diverse sessies met elkaar te houden. Sessies met de federa-
ties, maar ook met de aangesloten hengelsportverenigingen. 
Helaas is dat om bekende redenen niet fysiek gelukt. 

In de zomer heeft een aantal digitale vergaderingen plaats-
gevonden met delegaties van bestuur en personeel van de 
federaties om hier informatie op te halen. De bevindingen 
hiervan zijn later gedeeld met de voorzitters van de federaties 
en daarna nog besproken met de federaties in het najaar.

Gaandeweg het proces was een aantal federaties van 
mening dat er teveel in een bepaalde richting als einddoel 
werd gestuurd. Ook vonden deze federaties dat er te weinig 
ruimte was voor andere inzichten. Uiteindelijk heeft dit ertoe 
geleid dat in het najaar van 2020 twee federaties, Zuidwest 
Nederland en Oost-Nederland, een brief hebben gestuurd 
naar Sportvisserij Nederland en de overige federaties waarin 
zij vragen om een time-out. Mede door de onmogelijkheid 
om fysiek bijeen te komen vanwege corona, vinden wij het 
onverantwoord om in deze tijd door te gaan met een dergelijk 
belangrijk proces. Eind 2020 is het proces stil komen te liggen 
en begin 2021 zal, met in eerste instantie een vergadering van 
de federatievoorzitters, geprobeerd worden het organisatie-
ontwikkelingsproces weer in beweging te krijgen. Duidelijk is in 
elk geval wel dat alle partijen, dus ook de briefschrijvers, samen 
verder willen werken aan een toekomstbestendige sportvisserij. 

Huisvesting
Zoals ook op de ALV in september toegelicht is, zijn er in het 
kader van de huisvesting diverse bijeenkomsten geweest met 
bestuur en personeel en hebben we gekozen voor het scenario: 
renovatie/revitalisering van het bestaande pand aan de Almelo-
sestraat in Raalte. Dit vanwege stringente duurzaamheidseisen 
vanuit de overheid, onze huidige hoge energiekosten (gas en 
elektriciteit), de aanwezigheid van asbest in de gevels en het 
slechte interne werkklimaat (ARBO) van het huidige pand.

De voornaamste overwegingen voor renovatie/revitalisering 
zijn: baas in eigen huis, mooie ruime locatie (ook qua parkeren), 
geen invloed van andere eigenaren, minder vergunningproce-
dures, naar eigen smaak en wensen inrichten, alles onder 1 dak 
(ook opslag), comfort, rust en uitstraling. En last but not least: 
de belangrijke wens van het personeel om op deze locatie, 
centraal in het gebied te blijven.

Streekpakketten voor onze vrijwilligers..
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We hebben het jaar 2020 met een positief resultaat  
(€ 191.447,- na verdeling) kunnen afsluiten. Het reservefonds 
“verbetering sportvisserijmogelijkheden” behoeft in 2020 
geen afdrachten, omdat het plafondbedrag reeds bereikt is 
(€ 250.000,-). Het aantal seniorleden is dit jaar flink gegroeid 
en is met bijna 10.000 toegenomen tot 76.184. Ook is er een 
flinke groei te zien in het aantal jeugdleden. We zijn van 5.720 
JeugdVISpassen in 2019 naar 8.174 in 2020 gegroeid, een 
stijging van 2.500 jeugdleden! Het aantal afgenomen federa-
tieve jeugdvergunningen is ondanks de flinke stijging bij de 
JeugdVISpassen, toch ook nog licht gestegen (van 369 in 2019 
naar 393 in 2020). Daarmee hebben we gezamenlijk momen-
teel 8.567 jeugdleden.

De gestegen baten zijn vooral toe te schrijven aan de stijging 
in het ledenaantal. Tevens bleken de NachtVIS- en Derde 
hengeltoestemmingen populair in 2020 en daarmee zijn ze een 
steeds significanter onderdeel van onze inkomsten. Ook in de 
alternatieve begroting 2020 waren wij nog niet voorbereid op 
dit onverwachte hoge resultaat, met name als gevolg van de 
ledengroei gedurende de Covid-19 pandemie. Hopelijk  
kunnen we de ledengroei de komende jaren vasthouden.

Financiële bijdrages vonden plaats door een aantal verenigin-
gen en Sportvisserij Nederland in het kader van verbetering 
van sportvisserijmogelijkheden. Vanuit Sportvisserij Nederland 
ontvingen we bijdrages in het kader van controle en een jeug-
devent. Er zijn vrijwel geen overige baten binnengekomen,  
omdat er - vanwege de pandemie - vrijwel geen vislessen, 
(jeugd)events en wedstrijden georganiseerd zijn in 2020. De 
overige baten bestaan hoofdzakelijk uit een vergoeding van 
Waterschap Vechtstromen (leveren projectleider Swimway 
Vecht) en een aflossing van de Stichting VKO voor het  
geleende initiële werkkapitaal. De totale bijdrages incl. de 
verrekeningen m.b.t. voorgaande jaren bedroegen bijna  
€ 82.500,-.

De lasten zijn het afgelopen jaar door met name de pandemie 
veel lager dan begroot (geringe commissiekosten en in totali-
teit minder projecten dan begroot). Het is niet nodig geweest 
om onttrekkingen te doen vanuit het fonds “ver betering sport-
visserijmogelijkheden”. Alle kosten konden vanuit de lopende 
begroting voldaan worden. Er is helaas minder vis uitgezet 
waardoor deze kosten lager uitvallen. Wel is er meer ingezet 

op visserijkundige onderzoeken, monitoring en sportvisserijge-
bruik.
Realisatie van huur vis- en looprechten in 2020 is vrijwel con-
form de alternatieve begroting verlopen. Visdocumenten heeft 
minder kosten gekend als gevolge van een lagere toerekening 
van kosten voor de NachtVIS- en Derde hengeltoestemming. 
Overall zijn de kosten voor controle en handhaving conform de 
alternatieve begroting. Communicatie, recreatie en toerisme, 
rayonkosten en wedstrijden hebben minder kosten gekend dan 
geraamd, dit logischerwijze als gevolg van de pandemie. De 
salarisonderdelen zijn qua lasten redelijk conform de alter-
natieve begroting. Er zijn geringe veranderingen geweest in de 
samenstelling van het personeel.

Wanneer de totale gerealiseerde kosten 2020 (€ 895.000,-) 
worden afgezet tegen de gerealiseerde kosten over 2019  
(€ 767.000,-), is er een stijging van ruim € 128.000,-. Daar staat 
ook een flinke inkomstenstijging van € 204.000,- tegenover 
(van ruim € 974.000 in 2019 naar € 1.178.000,- in 2020).

Het resultaat van 2020 bedraagt voor verdeling € 283.210,- po-
sitief. Onttrekkingen voor water- en visstandbeheer  
(€ 2.650,-) en scholing personeel ((€ 6.584,-) zijn gedaan uit 
reeds daarvoor ingerichte voorzieningen (fondsen) en het voor-
stel is verwerkt om een deel van het resultaat, zijnde:  
€ 100.997,- toe te voegen aan de voorziening “verduurzaming 
huisvesting” i.v.m. de wettelijke duurzaamheidseisen voor het 
pand in 2023. Bij instemming met het voorstel bedraagt het 
resultaat van 2020 na verdeling: € 191.447,-.

Materiële vaste activa
Er is in totaal ongeveer € 65.000,- aan investeringen gedaan en 
€ 27.000,- gedesinvesteerd.

Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 
2020 € 751.547,- (2019: € 592.434,-).

Hypothecaire lening
De resterende schuld van de hypothecaire lening (€ 54.500,-) is 
volledig en boetevrij afgelost in 2020. Hiermee is de hypo-
theek op ons pand in 10 jaar volledig afgelost en hebben wij 
geen langlopende schulden meer.

Financiën
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Financiën

Staat van baten en lasten

 2020 werkelijk € 2020 begroot € 2019 werkelijk €

Baten 1.178.050 896.850 974.271

Lasten 894.840 885.900 766.697

Resultaat 283.210 10.950 207.574

Mutatie reserves -91.763 -10.950 -66.242

Resultaat +/- 191.447 0 141.332

Balans (na verdeling resultaat)

ACTIEF 31-12-2020 € 31-12-2019 €

Materiële vaste activa  571.203 542.340

Vlottende activa

Voorraden 8.573  10.271  

Vorderingen 107.492 94.883

  116.065 105.154

Liquide middelen  751.547 592.434

 1.438.815 1.239.928

PASSIEF 31-12-2020 € 31-12-2019 €

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  875.670 718.352

Voorzieningen

Verbetering visserij-
mogelijkheden

250.000  215.870  

Onvoorziene personeels-
uitgaven

31.174 31.174

Onderhoud 12.015 77.015

Budget scholing personeel 33.416 40.000

Steiger Henk Koeslag 0  1.947  

Verduurzaming huisvesting 150.000 0

 476.605 366.006

Langlopende schulden 0 54.500

Kortlopende schulden 86.540 101.070

1.438.815 1.239.928
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Sportvisserij Oost-Nederland behartigt de belangen van haar aangesloten 
hengelsportverenigingen en daarmee die van de sportvissers in Oost-Neder-
land. Vooral in het IJsselgebied zijn op verschillende locaties goede afspraken 
gemaakt over de toegang tot de IJssel. Projecten als de Green Deal Sportvis-
serij Loodvrij en Sportvisserij Op de Kaart blijven onze aandacht houden. 
Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn we betrokken geweest bij 
Regionale Energie Strategieën en ondersteunden we de campagne “Stagiegeld 
op blikjes, Yes we can!”. Ten aanzien van de vergunningverstrekking heeft 
een digitaliseringsslag plaatsgevonden en zijn de mogelijkheden voor jeugd 
onder de 14 jaar verruimd. Ook is er weer extra water toegevoegd aan de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Sportvisserij Loodvrij
In 2020 is er opnieuw een vervolg gegeven aan de acties rond 
de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Helaas hebben er minder 
promoties kunnen plaatsvinden vanwege de beperkingen rond 
de coronamaatregelen. Hierdoor zijn er minder loodvrije alter-
natieven uitgedeeld tijdens evenementen. Wel hebben alle 
deelnemers aan het Federatief Kampioenschap Streetfishing 
Oost-Nederland allemaal een loodvrij pakket ontvangen. 

Voorlichting aan beurspubliek
Om een zo breed mogelijk publiek ervan te doordringen dat 
lood niet in het milieu thuis hoort, hadden we in februari tij-
dens de beurzen Carp Zwolle en Faszination Angeln in Lingen 
een tafel met loodvrije alternatieven en (Duitstalige) flyers 
Sportvisserij Loodvrij ingericht. Hier werd regelmatig een kijkje 
genomen. Opvallend was dat veel bezoekers al jaren loodvrij 
vissen met veelal zelfgemaakte alternatieven. Het assortiment 
loodvrije producten is inmiddels behoorlijk uitgebreid evenals 
het besef bij de sportvisser dat lood niet in de natuur thuis-
hoort, ook over de grens bij onze Duitse oosterburen.

Loodvrij pilotgebied
Gelukkig konden we wel starten met het eerste loodvrije 
pilotgebied van Oost-Nederland. Op 1 juli is het pilotgebied 
Bijkerplas/Brouwersgat geopend. Wel in een aangepaste vorm 
en zonder feestelijke opening. Er is direct gestart met een 
lood inruil actie bij Massier Diervoeders in Nieuwleusen, vlakbij 
de beide wateren. Ook de controleurs van HSV De Voorn 
Nieuwleusen hebben flink hun best gedaan, door de vis-
sers te informeren en flyers uit te delen. Een aantal leuke 

Belangenbehartiging en 
verenigingsondersteuning

Kilo's lood werden ingeruild voor alternatieve gewichtenDe Bijkersplas en het Brouwersgat zijn loodvrije pilotgebieden
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communicatie acties in de krant en bij Vechtdal Leeft zorgde 
voor mooie promotie van deze loodvrije pilotlocatie. Eind 
november is de inruilactie gesloten en werd de balans op-
gemaakt. Met bijna 45 kilo lood wat is ingeruild, kunnen we 
spreken van een groot succes! Ook is er voortgang geboekt 
richting een loodvrij pilot in het gebied van het Waterschap 
Vechtstromen. Het plan is gereed, het Waterschap is akkoord 
in 2021 zal deze pilot onder voor behoud van eventuele 
corona maatregelen een vervolg krijgen.

Sportvisserij op de Kaart
Het project Sportvisserij Op de Kaart heeft, mede door 
personele wisselingen, weinig prioriteit gekregen binnen Wa-
terschap Drents Overijsselse Delta. Wel hebben enkele 
verenigingen nieuwe beheerplannen opgesteld. We zijn on-
dertussen met nieuwe contactpersonen in gesprek om het 
project een goed vervolg te geven. Zowel voor hengelsport-
verenigingen, federatie als waterschap biedt het project 
kansen om afspraken te maken over beheer en onderhoud, 
visuitzet, voorzieningen. Daarnaast vergroot het de zichtbaar-
heid van de sportvisserij en worden de SOK beheerplannen 
verankerd in het waterschapsbeleid.
Binnen het gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe wordt 
vervolg gegeven aan het SOK Apeldoorn. Zodra de huur-
overeenkomst gereed is, zal ook in Zutphen het SOK project 
worden opgepakt. 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid IJsseloevers
Het afgelopen jaar zijn verschillende gesprekken gevoerd om 
de toegang tot een aantal locaties langs de IJssel te behou-
den voor de hengelsport. De openstelling van het defensieter-
rein bij Olst voor wedstrijden is opnieuw een bespreekpunt. Bij 
Wilsum zijn we tot goede afspraken gekomen rond de aanleg 
van een mindervalide vislocatie aan de IJssel, welke in 2021 
gerealiseerd wordt. Met het Geldersch Landschap zijn we in 
gesprek om toegang tot een locatie aan de IJssel bij Hattem 
te behouden.  Bij Zutphen zijn we in gesprek met een boer en 
de gemeente over 2 locaties, enerzijds om de bereikbaarheid 
te verbeteren en anderzijds om de bereikbaarheid weer mo-
gelijk te maken. In overleg met het Waterschap Rijn en IJssel 
wordt er gewerkt aan een nieuwe huurovereenkomst voor de 
wateren in en rond Zutphen. In Cortenoever hebben we af-
spraken gemaakt met een boer, die alle toegangswegen naar 
de IJssel wilde afsluiten. We hebben deze locatie gelukkig 
kunnen behouden en voorzien van borden om duidelijkheid 
ter plaatse te verschaffen. De afspraken voor het natuurgebied 
Cortenoever met Staatsbosbeheer zijn in uitvoering gebracht. 
Hier zijn nu buiten het broedseizoen twee vaste looproutes 
beschikbaar voor de sportvissers.

 

  

Nieuwe viswateren

De volgende voorwaarden en viswateren zijn 
toegevoegd aan de Gezamenlijke Lijst van  
Nederlandse Viswateren:

Gemeente Brummen
• Oekensebeek Brummen 

Gemeente Steenwijkerland
Algemene Bond van Binnenvissers NW-
Overijssel Het gebruik van een meertandige 
haak is alleen toegestaan bij het vissen met 
kunstaas of takels voor dood aas. De sportvisser 
mag slechts één snoek en één snoekbaars in 
bezit hebben. 

• Kleine Belterwijde
• Schutsloot 
• Toppenkolkje
• Stobbenkolkje 
• Oostelijke Wetering 
• Brouwersgaten
• Hoosjesgracht
• Dorpsgracht
• Bruggetjesgracht
• Bovenboersevaart 
• Zuideindigerwijde
• Dwarssloot
• Kerkgracht 
• Oostelijke en Westelijke Schutsloot 
• Haagjesgracht 
• Klossenvaart
• Paaslooervaart
• Brouwersgracht 
• Pinkesloot
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Digitalisering Nachtvis- en  Derde  Hengel-
toestemming
Vanaf 2007 heeft Sportvisserij Oost-Nederland de NachtVIS-
toestemming uitgegeven. Reden hiervoor was dat de Wet op 
de Openluchtrecreatie verdween, waardoor de regels voor 
nachtelijk verblijf aan de waterkant onder de gemeentelijke 
APV’s zouden vallen. Om te voorkomen dat we de toestemming 
van gemeenten om te mogen nachtvissen zouden verliezen, is 
de NachtVIStoestemming in het leven geroepen. We stelden 
voorwaarden aan het nachtvissen en lieten zien dat deze activi-
teit een beheersbare en controleerbare activiteit is. Later is op 
verzoek van vooral karpervissers de Derde Hengeltoestemming 
toegevoegd. Sinds 2013 heeft Sportvisserij Nederland de Nacht-
VIS- en Derde Hengeltoestemming landelijk ingevoerd en ook 
de administratie daarvan verzorgd. Sportvisserij Oost- 
Nederland kon als serviceproduct nog wel de papieren Voor-
lopige Nacht- en/of Derde Hengeltoestemmingen blijven verko-
pen via hun hengelsportverenigingen. Het afgelopen jaar heeft 
Sportvisserij Nederland besloten geen papieren formu lieren 
meer te verstrekken, aangezien de verkoop terugloopt en de 
administratieve verwerking erg veel werk met zich mee brengt. 
Vanaf 2021 zijn de Nacht- en Derde Hengeltoestemming alleen 
nog online verkrijgbaar via www.vispas.nl.

Federatieve jeugdvergunning vs. gratis online  
jeugdvergunning
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 15 september 
hebben onze leden ingestemd met het voorstel tot afschaffing 
van de federatieve jeugdvergunning per 2021. Belangrijkste 
reden hiervan is dat door terugloop in de verkoop en de 
beschikbaarheid van de gratis online jeugdvergunning, onze 

federatieve jeugdvergunning 
overbodig is geworden. Hiermee 
brengen wij wel alle federatieve 
wateren in de gratis online jeugd-
vergunning in, waardoor de gratis 
online jeugdvergunning dezelfde 
mogelijkheden biedt als de fede-
ratieve jeugdvergunning voor jeugd tot 14 jaar.
Ongeveer een derde van onze aangesloten verenigingen maak-
te vorig jaar al gebruik van deze mogelijkheid. Zeker in deze 
coronatijd is de gratis online jeugdvergunning een goed middel 
om jeugd laagdrempelig de mogelijkheid te bieden om te gaan 
vissen. Deze nieuwe leden worden geregistreerd en ontvangen 
4x per jaar het gratis Stekkie Magazine. Bovendien biedt deze 
registratie verenigingen de gelegenheid om in contact te komen 
met hun nieuwe jeugdleden. Wie met 2 hengels of op roofvis wil 
vissen, moet nog altijd een JeugdVISpas kopen.

Financiële gevolgen
Het afschaffen van de federatieve jeugdvergunning heeft slechts 
zeer geringe financiële gevolgen voor Sportvisserij Oost-Neder-
land. Inkomsten van de federatieve jeugdvergunningen waren 
in 2019 nog slechts ca. € 500,- en daar stond een kostenpost 
van ca. €1.300,- tegenover (voornamelijk drukkosten). Kortom er 
wordt voortaan zelfs geld bespaard. 
In 2019 waren er nog maar 11 hengelsportverenigingen die de 
federatieve jeugdvergunning aanboden aan jeugd tot 14 jaar. In 
2020 boden 5 van deze verenigingen de gratis online jeugdver-
gunning ook al aan. De financiële gevolgen voor de verenigin-
gen kunnen we hierdoor eveneens als zeer beperkt beschouwen.
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Duurzame energie en Regionale Energie Strategie 
(RES)
Duurzame energie is de toekomst. De regionale energie stra-
tegie biedt groene kansen, duurzame energie heeft wat ons 
betreft de toekomst. Tegelijkertijd heeft Sportvisserij Oost- 
Nederland met zeventig aangesloten hengelsportverenigingen 
en zeventigduizend leden ook zorgen over de gevolgen van 
het opwekken van duurzame energie op natuur, landschap, 
recreatief medegebruik en de onderwaterecologie. Met name 
als het gaat om zonnepanelen op water hebben wij onze zorgen 
en standpunten geuit bij de gemeenten en de diverse Regionale 
Energie Regio’s. Daarnaast participeren we in enkele gebieds-
processen en houden wij een vinger aan de pols als het gaat om 
het aanwijzen van concrete duurzame energie opwekkingsloca-
ties. Hierin vragen wij overheden om rekening te houden met 
het sportvisserijgebruik en de toegankelijkheid van wateren voor 
leden van hengelsportverenigingen

Statiegeld op blikjes? Yes We Can!
Sportvisserij Oost-Nederland is een van de ruim 1000 partners 
die zich heeft aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het doel 
van deze organisatie is om de politiek in Nederland en België 
te bewegen sneller dan nu gepland is statiegeld op blikjes in te 
voeren door middel van de campagne “Statiegeld op blikjes? 
Yes We Can!”. 

Het kabinet heeft een reductiedoelstelling van 70% minder 
blikjes in het zwerfafval in 2021. Begin 2020 is echter gebleken 
dat de neerwaartse trend uitblijft, maar het aantal blikjes in 
zwerf afval met maar liefst 19% is toegenomen. Begin oktober 
heeft de ministerraad het ontwerpbesluit voor statiegeld op blik-
jes al wel goedgekeurd. De wetgeving ligt dus klaar, echter het 
beslismoment om statiegeld op blik daadwerkelijk in te voeren 
staat pas gepland voor eind 2021. Daarna wordt rekening ge-
houden met minimaal een jaar voorbereidingstijd voor de sector 

die de invoering van statiegeld en het inzamelen en verwerken 
van de blikjes moet regelen. 
Als partner van de Statiegeldalliantie hopen we de politici met 
de campagne Yes We Can! te kunnen bewegen hun beslismo-
ment naar een beduidend eerder moment in 2021 te kunnen 
halen, zodat de reductie van blik in zwerfafval eerder in gang 
gezet wordt en onze natuur sneller schoon is.

Zonnepark op de Sekdoornse Plas bij Zwolle
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In nauwe samenwerking met verenigingen, Sportvisserij Nederland en exter-
ne partijen, zoals terrein beherende organisaties of waterschappen hebben 
we het afgelopen jaar weer diverse visplaatsen verbeterd d.m.v. steigers of 
stelconplaten. Helaas bracht de droogte opnieuw vissen in de problemen, 
waardoor onze vrijwilligers in actie moesten komen om reddingsacties uit te 
voeren. Binnen het project Swimway Vecht zijn opnieuw met hulp van onze 
vrijwilligers vele vissen gevangen en gezenderd. Onze medewerkers zijn 
betrokken geweest bij de verschillende VBC’s waarin zaken als Sportvisserij 
Loodvrij, KRW, visuitzet en beheerplannen aan de orde kwamen. Onze kar-
perwerkgroep kijkt vooruit naar het maken van afspraken over meerjarige 
karperuitzetplannen binnen verschillende waterschapsgebieden. Bijzonder 
verheugd zijn we met de oprichting van onze nieuwe vliegviscommissie.

Reddingsacties  
Jammer genoeg was het weer nodig om vissen in nood te 
redden. Het is een continue afweging die gemaakt moet worden 
want het allerliefste laten we de vissen in het systeem zitten waar 
we ze anders weg zouden moeten vangen. Daar waar de water-
standen zover daalden of daar waar de waterkwaliteit niet langer 
leefbaar was, schakelden we onze groep vrijwilligers in die 
samen met een beroepsvisser trachtten om zoveel mogelijk 
vissen te redden. Zo zijn we afgelopen jaar op zo’n 10 locaties 
geweest om vissen te redden van een wisse dood. Al deze 
afvissingen gebeurden in goed overleg met de betreffende 
grondeigenaar, vaak een terrein beherende organisatie zoals 
Staatsbosbeheer of een Waterschap. Met al deze partijen zijn 
goede afspraken gemaakt waarbij wij zorg dragen voor de afvis-

sing en zij de gemaakte onkosten vergoeden. Vaak levert dit ook 
een prachtig stukje positieve PR op in de media. Verscheidene 
keren is RTV Oost mee geweest om een dergelijke afvissing in 
beeld te brengen. Ons dankwoord gaat uit naar de vrijwilligers 
die ondanks de hitte, tot en met code oranje aan toe, in een 
waadpak door de modder ploeterden om vissen te redden. 

Water en vis

Reddingsactie bij de IJssel

RTV Oost Nieuws Afvissing in beeld

https://www.rtvoost.nl/nieuws/332223/Grote-reddingsoperatie-in-Almelo-Kans-dat-alle-vissen-in-vijver-doodgaan
https://youtu.be/I-cmHJgHacM
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Sportvisserijvoorzieningen
Opnieuw hebben we de sportvisserijvoorzieningen in ons werk-
gebied uitgebreid. Op verschillende locaties liggen inmiddels 
mooie steigers of vlakke stelconplaten. Met de aanleg van deze 
visplaatsen zorgen we ervoor dat onze viswateren voor elke 
vissende doelgroep bereikbaar zijn. 

Visplaatsen Kadoelermeer
HSV ’t Poldervoorntje vist al sinds jaar en dag wedstrijden langs 
het Kadoelermeer. Om het wedstrijdtraject te bereiken, werd 
in het bos geparkeerd en moest men over een sloot en over 
de dijk klimmen. Dit veranderde medio 2015 toen Natuur-
monumenten deze parkeerplaats in het bos afsloot vanwege het 
veelvuldig illegaal dumpen van (huis)vuil. Omdat daarmee een 
veel gebruikt wedstrijdtraject verloren ging, ging ’t Polder-
voorntje, en later ook Sportvisserij Oost-Nederland, in gesprek 
met Waterschap Zuiderzeeland en Natuurmonumenten om een 
alternatieve wedstrijdlocatie te zoeken. Na een mislukte poging 
om met de pachter van de oever bij het gemaal aan de N352 tot 
een akkoord te komen, werden de ogen gericht op de verbin-
ding tussen het Kadoelermeer en het Zwarte Meer ter hoogte 
van de woonboten. In goed overleg met Natuurmonumenten 
en het Waterschap is hier wel een akkoord bereikt. Op deze 
locatie zijn 25 stelconplaten aangelegd om zo vlakke en veilige 
visplaatsen te creëren. Het Waterschap heeft gezorgd voor de 
toegang middels een wildrooster. De platen zijn medio juni 

dit jaar aangelegd door aannemersbedrijf A. de Jonge dankzij 
subsidie van Sportvisserij Nederland en een bijdrage van  
‘t Poldervoorntje. Zowel de doorgewinterde wedstrijdvisser als 
de recreatieve visser is een mooie visplaats in de polder rijker. 

Koeslag steiger Bathmen
Woensdag 1 juli 2020, Henk Koeslag zou deze dag 70 jaar zijn 
geworden. Op 2 juli dat jaar ervoor werd Henk echter getroffen 
door een ernstige hersenbloeding en overleed. Een grote schok 
voor zijn familie en allen in zijn omgeving. Ook bij onze federatie 
was en is het gemis groot, we verloren een zeer betrokken en 
gepassioneerd bestuurslid. 
Toen Henk overleed, twijfelde zijn familie geen moment. Er 
zou een inzamelingsactie komen om een vissteiger ergens in 
Oost-Nederland te realiseren. Henk’s grote wens was immers 
dat er meer plekken moesten komen voor mindervalide vissers. 
Via de donatie tijdens de uitvaart van Henk werd een geweldig 
mooi bedrag binnengehaald. Vanuit het wijkbudget Deventer 
Buiten, platform Bathmen werd een groot deel subsidie verstrekt 
en Sportvisserij Oost-Nederland vulde het totaalbedrag aan en 
verzorgde de uitwerking en realisatie van de steiger. “Ergens 
in Oost-Nederland” werd de Schipbeek in Bathmen, bijna op 
steenworp afstand van het huis van Henk. Onder toeziend oog 
van zo’n 25 belangstellenden is de Koeslag steiger op woens-
dag 1 juli officieel geopend door zijn vrouw Beppie en zoons 
Gido en Emiel.

Koeslag steiger in Bathmen
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Vissteigers Loolee
Het wedstrijdtraject langs het Lateraalkanaal  ter hoogte van de 
Slagenweg in het centrum van Almelo is een geliefde visplaats. 
Wedstrijdvissers kunnen de auto achter hun stek parkeren en het 
is er rustig vertoeven. De druk op stedelijk gebied neemt echter 
steeds meer toe en ook langs dit traject worden op den duur 
huizen gebouwd. Samen met AHV Vislust Almelo hebben we 
alvast gezocht naar een alternatieve locatie. Na goed overleg 
met het Waterschap Vechtstromen is besloten om het wedstrijd-
traject te verplaatsen en vissteigers aan te leggen langs de 
Loolee bij de Mariastuw. Auto’s kunnen elkaar hier niet passeren, 
maar tijdens wedstrijden kunnen vissers hun auto wel direct 
achter de stek parkeren. 

Steigers langs het wedstrijdtraject Loolee Almelo

Stelconplaten aan de Vecht bij Zwolle
Sinds 2018 zijn we samen met De Hengelsport Zwolle bezig om 
een alternatieve wedstrijdlocatie aan de Overijsselse Vecht te 
realiseren. Het eerdere traject langs de Vecht ter hoogte van de 
A28, beter bekend als Bongers, werd steeds lastiger te bevissen. 
Met name door geplaatste rasters om ganzen tegen te houden, 
was de oever niet meer toegankelijk. In goed overleg met dhr. 
Pruim, pachter van het land aan de overzijde van de Vecht t.h.v. 
de trailerhelling, pacht De Hengelsport nu een strook land ten 
behoeve van de sportvisserij. De Hengelsport Zwolle onder-

houdt dit traject en eveneens het contact met de pachter. In 
eerste instantie leek de realisatie van stelconplaten te stranden, 
omdat dit een Natura 2000 gebied is. Op last van de Provincie 
heeft Ecogroen een natuurtoets en een stikstofdepositie 
berekening gemaakt, welke beide uitwezen dat de werkzaam-
heden geen negatieve gevolgen zouden hebben. In het najaar 
van 2020 zijn de 25 stelconplaten aangelegd door Mulder 
Eykelkamp. 

De voorzieningen in Almelo en bij Zwolle zijn aangelegd met 
subsidie van Sportvisserij Nederland en een bijdrage van de 
lokale hengelsportverenigingen. Dankzij goede samenwerkingen 
zijn deze sportvisserijmogelijkheden weer voor vele komende 
jaren verbeterd.

Stichting Visserijkundig Onderzoek 
Oost-Nederland
2020 gaat de boeken in als het meest bijzondere monitorings-
jaar tot op heden. Terwijl we in de startblokken stonden voor het 
naderende monitoringsseizoen, werd dit vanwege de corona-
crisis al gauw een halt toegeroepen en konden alle materialen 
weer in de stalling. We hebben 2 dagen voor Vallei & Veluwe 
onderzoek kunnen doen en een klus voor Hengelsportvereni-
ging Ons Genoegen te Wierden. De uitdaging bij deze laatste 
klus zat hem vooral in het vangen en verwijderen van een  
Europese meerval uit een afgesloten water en dat is gelukt! 

Een prachtige zeelt als vangst bij visserijkundig onderzoek

Kikkerpoelen
Gedurende de zomer leken de maatregelen omtrent de corona 
wat te versoepelen en dit gaf hoop om in het najaar weer 
voortvarend aan de slag te gaan. Alle meetpunten en opdrach-
ten waren immers doorgeschoven naar het najaar. Voor het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben we een aantal 
kikkerpoelen geprobeerd  af te vissen. Helaas bleken de poelen 
dieper dan verwacht en bijna volledig dicht gegroeid met water-
planten en riet. Van afvissen was geen sprake, wel hebben we in 
beeld weten te brengen waar zich zonnebaars ophield. Enkele 
trajecten voor Vallei & Veluwe zijn ingehaald maar bij lange na 
niet allemaal. Stelconplaten langs de Vecht bij Zwolle
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Samenstelling Stichting VKO Oost-Nederland per 31-12-2020 

Bestuur
Jan Telleman – voorzitter
Mark Kouwenhoven – secretaris/penningmeester
Jasper Onderstal – algemeen bestuurslid
Hans van Til – algemeen bestuurslid (materialen)
William van der Veen – planning (coördinator)

Ploegleden:
Renée Alfring
Klaus Fischer
Marijn Hegeman
Arné Hissink
Tim Hulshof
Chris Klaassen
Peter Mast
Dik Pruis

Schieraalonderzoek Swimway Vecht

Studenten Zone.college
Traditiegetrouw zijn we ook weer op pad geweest met studen-
ten van het Zone.college uit Zwolle, voorheen de Groene Welle. 
Ieder jaar verzorgen we een introductie voor de studenten 
met een onderzoek met de zegen en elektrovisserij. Ditmaal 
mochten we in en op het water in de nevengeulen bij Diffelen 
en Camping de Koeksebelt in Ommen. De studenten hebben 
alles keurig voorbereid en voerden het onderzoek grotendeels 
zelf uit. De elektrovisserij is te riskant om door iedereen te laten 
uitvoeren, 2 studenten zijn mee geweest aan boord en hebben 
een stukje geassisteerd bij het scheppen van vissen. 

Swimway Vecht 
In 2018 is gestart met het vier jaar durende vismigratie project 
Swimway Vecht. Tijdens verschillende deelonderzoeken 
verzamelen we gegevens om tot een optimale migratie voor 
vis te komen. Denk hierbij aan vissoorten zoals de zeeforel, 
kwabaal, houting, paling en winde. Door vissen te zenderen 
en te volgen, hopen we erachter te komen waar de grootste 
migratie barrières voor trekvissoorten liggen. Swimway Vecht 
is samenwerkingsproject waarbij waarin o.a. het waterschap 

Vechtstromen, Sportvisserij Oost-Nederland, waterschap Drents 
Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat en diverse Duitse partijen 
samenwerken. Afgelopen jaar heeft Sportvisserij Oost-Neder-
land samen met een groep van 25 vrijwilligers een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het vismigratie onderzoek door fuiken te 
legen en te assisteren bij visstand bemonsteringen. 
In het stroomgebied van de Vecht hebben we eind augustus in 
samenwerking met een beroepsvisser dertig schieralen gevan-
gen, gezenderd en in Duitsland weer vrijgelaten. De natuurlijke 
intuïtie en het stromende water zorgen ervoor dat palingen die 
zich willen voortplanten zich laten meevoeren via de Vecht naar 
het Zwarte Meer, het IJsselmeer, de Waddenzee en uiteindelijk 
de open oceaan. Met het netwerk van 40 hydrofoons (ontvan-
gers) die de signalen van de gezender-
de vissen ontvangen, kunnen we heel 
nauwkeurig de migratie volgen. Onze 
Duitse collega’s gaan de data analyse-
ren en met deze gegevens zullen we 
inzicht krijgen hoe goed de vismigratie-
mogelijkheden stroomafwaarts zijn op      
Overijsselse Vecht voor schieraal.   

Visstandbeheercommissies

VBC Vallei & Veluwe
De VBC Vallei en Veluwe is in 2020 enkele keren bijeen geko-
men. Minder vaak dan voorgaande jaren, maar gelukkig bood 
digitaal vergaderen prima mogelijkheden. De afspraken rond de 
werkwijze ‘Vissen in Nood’ zijn geëvalueerd en hebben een ver-
volg gekregen. Er is een vervolg gegeven richting een loodvrij 
pilot gebied binnen het Waterschap, zijnde in het gebied van 
Sportvisserij MidWest Nederland. Met alle partijen binnen de 
VBC zijn er stappen gezet richting een nieuw VISplan, de hieruit 
voortvloeiende acties worden vervolgd in 2021. De beide sport-
visserijpartijen binnen de VBC hebben een inspraak gedaan op 
het Blauwe Omgevingsprogramma van het Waterschap. Ook 
Sportvisserij Op de Kaart heeft een vervolg gekregen binnen de 
VBC door het delen van de plannen, ook hier wordt in 2021 een 
vervolg aan gegeven.

VIS TV XL/

Swimway Vecht

Paul de Ram
Edwin Riegman
Anton van Triest
Christian van der Veen
Thom de Waard
Jan van Waardenburg
Jeoffrey Zwiggelaar
Ben Zwinselman

https://youtu.be/gFNkbGYYzbU
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Water en vis

VBC Rijn en IJssel
Het belangrijkste thema van de VBC Rijn en IJssel was de 
nieuwe planperiode van de Kader Richtlijn Water (KRW). Hier 
hebben de beide sportvisserijpartijen gezamenlijk inspraak op 
gedaan, d.m.v. een VBC themabijeenkomst met dit onderwerp, 
waar de plannen met elkaar besproken zijn.

VBC Vechtstromen
De Visstandbeheercommissie van het Waterschap Vechtstromen 
is in 2020 bijeengekomen om diverse onderwerpen te bespre-
ken zoals nachtvissen, KRW, varen op de Vecht en visuitzet en 
hier afspraken over te maken.
De VBC Reest en Wieden is door corona niet bijeen gekomen in 
2020. Wel is het karperuitzetplan voor rivieren en kanalen door 
de VBC afgerond en is er een pilotgebied loodvrij ingesteld in 
afstemming en samenwerking met het Waterschap. 

VBC Zuiderzeeland
Deze VBC is in 2020 enkele keren bij elkaar gekomen, Sportvis-
serij Oost-Nederland vervult hierbij een ondersteunende rol aan 
HSV ’t Poldervoorntje Emmeloord. Binnen de VBC is met name 
aandacht gevraagd voor het beheer en onderhoud van stadswa-
teren, het exotenbeleid en het project Sportvisserij Op de Kaart. 
Ook is er in VBC verband gesproken over door het Waterschap 
voorgenomen KRW maatregelen. 

Waterbeheerplannen Waterschappen
T.b.v. de waterbeheerplannen van het Waterschap Vallei en 
Veluwe is een inspraakprocedure geweest, waarbij de 2 sport-
visserijpartijen vanuit de VBC gezamenlijk de punten vanuit 
de sportvisserij hebben kunnen aandragen. In 2021 zal dit een 
vervolg krijgen en komt het ontwerp ter inzage. Ook bij de 
waterschappen Zuiderzeeland, Drents Overijsselse Delta en 
Vechtstromen hebben wij meegedacht en input geleverd voor 
de waterbeheerplannen en de ecologische waterkwaliteits-
doelen KRW 2021-2027 van de Waterschappen. Hierin hebben 
wij vooral de nadruk gelegd op systeemherstel maatregelen 
zoals het belang van natuurlijkere waterpeilen, rivierdynamiek, 
vismigratiemogelijkheden, bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Karperwerkgroep Sportvisserij 
Oost-Nederland
De werkgroep is in 2020 twee maal 
bijeengeweest. De werkgroep bestaat uit 
een afvaardiging van de regio Oost en 
regio Zwolle van de KSN. Trekker van de 
werkgroep is een medewerker van SVON.
Een vast agendapunt is karperuitzet. 
Helaas hebben we de beoogde uitzet van 

karper in 2020 niet kunnen realiseren. Deels is dat te wijten aan 
het nog niet tot stand komen van een uitzetplan met het water-
schap Drents Overijsselse Delta en de coronamaatregelen.
Sportvisserij Oost-Nederland tracht om met alle waterschappen 
in haar gebied te komen tot langdurige afspraken voor het 

mogen uitzetten van karper in ons werkgebied. Dat is al gelukt 
met de Waterschappen Rijn & IJssel en Vechtstromen. Wij zijn 
in gesprek met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en 
daar lijken wij te komen tot afspraken over een uitzetplan. Met 
het Waterschap Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland moeten nog 
afspraken gemaakt worden.

Samenstelling karperwerkgroep

Hans Holsbeek (voorzItter) 
Sportvisserij Oost-Nederland
Pieter van de Werfhorst 
De Karper Sportvisserij Nederland
Daaf Wolters 
De Karper Sportvisserij Nederland - regio Oost
Christian Hummelink 
De Karper Sportvisserij Nederland - regio Oost
Dick Spijker 
De Karper Sportvisserij Nederland - regio Zwolle

Vliegviscommissie
Nadat we in 2019 tijdens onze Algemene Ledenvergadering een 
oproep deden om een vliegviscommissie op te richten, zijn er 
een aantal mensen gevonden die zitting willen nemen.  Vanuit 
het kantoor wordt de commissie begeleid door een van de me-
dewerkers. Afgelopen najaar heeft de online kennismaking met 
deze nieuwe club vrijwilligers plaatsgevonden. De vliegviscom-
missie gaat zich bezig houden met promotie van het vliegvissen 
d.m.v. activiteiten. Ook zullen zij een adviserende rol spelen op 
het gebied van geschikt vliegviswater en vissoorten.

 

  

Samenstelling vliegviscommissie

Willem Bakker (contactpersoon SVON)
Albert van de Goor
Erik Hakkert
Jeroen Riekert
Bart Vos
Hyppo Wanders
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In februari hebben we nog net kunnen deelnemen aan onze vaste beurzen 
Carp Zwolle en Faszination Angeln in Lingen. Daarna werden vrijwel alle 
activiteiten afgelast.
Gelukkig kon in de zomer nog wel de ZomerVISkaravaan plaatsvinden en zijn 
de voorbereidingen voor het project Samen Vissen alvast gemaakt voor een 
volgend jaar. Deze voorbereiding geldt ook voor de excursies bij de historische 
aalstal in IJhorst. De jeugdroofvisdag van de Snoekstudiegroep kon in sep-
tember ook doorgaan. Aan publiciteit ontbrak het ons gelukkig niet. Ook in 
Oost-Nederland werd veel aandacht besteed aan sportvissen en we kwamen 
in het nieuws tijdens reddingsacties. Natuurlijk brachten we de sportvisser 
weer op de hoogte via de regio-edities van Hét VISblad en droegen we bij aan 
enkele artikelen in magazines. Onze website is opgefrist en de sociale media-
kanalen werden regelmatig ingezet.

Carp Zwolle
In het weekend van 31 januari t/m 2 februari jl. barstten de 
IJsselhallen in Zwolle bijna uit hun voegen. Maar liefst 18.000 
bezoekers wisten de weg te vinden naar Europa’s grootste 
karper beurs, Carp Zwolle 2020. Zoals altijd was ook Sportvis-
serij Oost-Nederland weer aanwezig in de gezamenlijke stand 

met Sportvisserij Nederland. Deze keer was ook de Vereniging 
de Nederlandse Vliegvisser (VNV) present in de stand. Vooral 
voor vragen over de VISpas en toestemmingen voor het nacht-
vissen en vissen met drie hengels kwam het publiek ons een 
bezoekje brengen. 

Jeugdplein
Onze VISmeesters waren samen met studenten van het Zone.
college Zwolle druk om jeugdige karpervissers te vermaken. 
Kinderen konden een rigje knopen of aan de visdrillmachine 
ervaren hoe het is om een grote vis te drillen. Na afloop kregen 
ze een leuke goodiebag mee. 

Hengelsets voor jeugd
Speciaal voor de jeugd hadden we een leuke beursactie. Voor 
slechts € 25,= konden kinderen een complete karper hengelset 
kopen en wie al een JeugdVISpas of jeugdvergunning had, 
betaalde nog maar € 20,=. Hier werd door 8 kinderen gebruik 
van gemaakt.

Faszination Angeln Lingen
Het is haast niet te bevatten, maar terwijl elders nog volop car-
naval gevierd werd, bleef ook de hengelsportbeurs Faszination 
Angeln in Lingen onverminderd populair. Net zoals voorgaan-
de jaren bezochten vele duizenden sportvissers op 22 en 23 
februari de Emslandhallen om hun hengelsportmaterialen aan 
te vullen, een mooie visreis te boeken of om een VISpas aan te 
schaffen. Niemand had op dat moment nog maar enig besef 
dat vissen het komende jaar voor velen een zeer welkome 
afleiding zou worden en dat vistrips over de grenzen zelfs niet 
meer mogelijk zouden zijn.

Sportvisserij Oost-Nederland bemenste met buurfederatie 
Sportvisserij Groningen Drenthe, visgids Frans (kayakfisher), 
visgids Groningen en 2 hengelsportverenigingen een gezamen-
lijke stand. De Duitse vissers wisten ons goed te vinden voor de 
aanschaf van VISpassen en de toestemmingen voor nachtvissen 
en vissen met drie hengels. Een veel gestelde vraag onder de 
wat oudere vissers was: “Waar mag ik vissen met de VISpas?”. 

Communicatie en promotie

Jeugd leert een rigje knopen op Carp Zwolle
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Communicatie en promotie

Dat je een heel jaar in zo'n 90% van de Nederlandse wateren 
mag vissen met een VISpas tegen een relatief laag bedrag, 
vindt men een goede zaak. Dat is in Duitsland vaak anders. 
Onder de wat jongere vissers zien we een flinke stijging in het 
gebruik van de VISplanner app.

Catch & Release
Dat Duitse sportvissers graag in Nederland vissen, ligt voor-
namelijk in het feit dat ze hier veel vismogelijkheden hebben. 
De gemiddelde Duitse sportvisser realiseert zich dat ons Catch 
& Release principe eraan bijdraagt dat we hier mooie vis-
bestanden hebben, welke ook nog eens mooie grote exem-
plaren bevatten.

Vislessen
2020 was helaas voor de vislessen een raar en slecht jaar.  
Andere jaren presenteerden we met enige trots het hoge 
aantal van gegeven vislessen, in 2020 waren dit er helaas 
maar 6. Dit alles had natuurlijk te maken met het rare jaar, de 
coronamaatregelen en zelfs sluiting van de scholen. In de zeer 
korte periode dat er iets te organiseren was, hebben enkele 
VISmeesters toch een aantal lessen kunnen verzorgen. We  
hopen dat we alle aanvragen, want die waren er genoeg, het 
komende jaar te kunnen behandelen. Om contact te hou-
den met de vismeesters hebben er verschillende belrondes 
plaatsgevonden. Ook hebben de VISmeesters een presentje 
mogen ontvangen met een persoonlijke boodschap vanuit de 
medewerkers jeugdzaken vanuit heel Nederland.

ZomerVISkaravaan
De ZomerVISkaravaan is een reeks jeugdevenementen, geor-
ganiseerd door Sportvisserij Nederland bij hengelsportvereni-
gingen in heel Nederland in de zomervakantie. Het doel van de 
ZomerVISkaravaan is om kinderen in hun directe woon omgeving 
kennis te laten maken met en te begeleiden bij het sportvissen. 
Tevens wordt door promotie de zichtbaarheid/ 
bekendheid van de lokale hengelsportvereniging vergroot. Waar 
corona een beperking was in de VISlessen gold dit niet voor de 
zomerVISkaravaan. Rond het einde van de zomervakantie heeft 
dit jeugdevenement op een aantal plaatsen in Oost-Neder-
land kunnen plaatsvinden: hengelsportverenigingen ’t Snoekje 
Marknesse, HSV Raalte en Bathmen, HSV ’t Zumpke Enter en 
Het Zwartewater Genemuiden deden mee. Met een organisa-
tie in zeer korte termijn hebben er toch een paar prachtige en 
waardevolle jeugdevenementen plaats kunnen vinden binnen 
de geldende maatregelen. Zo heeft er een groep jonge (nieuwe) 
vissers kennis gemaakt met onze mooie sportvishobby. Op ieder 
event was van alles te beleven, zoals het zelf vissen onder bege-
leiding van professionals, het leren maken van je eigen vistuigje, 
het vechten met de grootste vissen op de drill-simulator en een 
stukje biologie van de dieren en vissen onder water. Naast aller-
lei leuke activiteiten, kregen de kinderen ook een goodiebag én 
een gratis hengel mee naar huis.

Faszination Angeln Lingen
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Communicatie en promotie

Samen vissen     
Met dit project willen wij bestaande en nieuwe visactiviteiten van 
verenigingen ondersteunen. In samenwerking met Sportvisserij 
Nederland en IVN willen wij zorginstellingen en vrijwilligers van 
hengelsportverenigingen aan elkaar verbinden en ondersteunen 
met draaiboeken en indien mogelijk met hengelmaterialen. Zo 
krijgen ouderen en zorgbehoevenden een mooie dag uit en een 
heerlijke  dagbesteding. In april stonden informatiebijeenkom-
sten voor hengelsportverenigingen gepland om bestaande en 
nieuwe visactiviteiten tussen verenigingsvrijwilligers en zorgin-
stellingen te ondersteunen. Vanwege corona hebben we deze 
bijeenkomsten moeten afgelasten en de visactiviteiten met 
ouderen helaas nog niet kunnen ondersteunen. 

Hét VISblad
In zowel het meinummer als in het decembernummer namen we 
de lezer opnieuw mee in het vierjarige project Swimway Vecht; 
deze keer presenteren we de resultaten van het winde-onder-
zoek van eind 2019 en stond de schieraal centraal. We gingen 
een dag op pad in de omgeving van Almelo met sportvisse-
rijcontroleur Raymond Meenderink. Onze eigen Bijkersplas en 
het naastgelegen Brouwersgat werden aan gemerkt als loodvrije 
pilotgebieden en we stelden onze jeugdige wedstrijdtalenten 
voor.

In de najaarseditie meldden we dat het nachtvissen in de Stob-
beplas m.i.v. 2021 wordt gelimiteerd als laatste redmiddel om 
de toestemming voor het nachtvissen te kunnen behouden. In 
een interview met onze vrijwilliger Bé Kleine, die afscheid nam 
als VISmeester, vertelt hij over zijn inzet bij het “Samen Vissen” 
met ouderen. We deden uit de doeken welke fraaie nieuwe 
sportvisserijvoorzieningen er zijn aangelegd en ook nu was er 
weer een vermeldenswaardige reddingsactie, waarbij onze 
vrijwilligers in touw zijn geweest om vissen in nood te redden. 
Tot slot was Gerrit Lubbers aan het woord over zijn positieve 
ervaringen als wedstrijdcontroleur

Digitale mediakanalen
Onze website biedt naast actueel nieuws nog altijd een 
belangrijke bron van informatie. Door onderwerpen beter 
te rubriceren, andere banners op de homepage en aparte 
onderdelen m.b.t. vrijwilligers en enkele landelijke dossiers 

toe te voegen is de website wat opgefrist en overzichtelijker 
geworden. 
Het aantal volgers op onze Facebookpagina is met zo’n 25% 
gestegen naar een kleine 2.500. Ons Twitter account is eind 
van het jaar iets actiever gebruikt en ook enkele medewer-
kers zijn in beperkte mate met LinkedIn aan de slag gegaan. 
Voortbordurend op de sociale media strategie van Sportvisserij 
Nederland bekijken we hoe we onze eigen (sociale) media-
kanalen meer en beter kunnen inzetten en voor ons interes-
sante doelgroepen kunnen bereiken.
Uit de nieuwsberichten op onze website hebben we een 
selectie verzonden via de digitale  nieuwsbrief, die maandelijks 
uitgekomen is. 

Jeugd roofvisdag in Zwolle
Op zondag 6 september vond de traditionele roofvisdag van 
de Snoekstudiegroep regio Oost plaats met boten in Zwolle. 
Deze dag werd ondersteund door Sportvisserij Oost-Neder-
land in de vorm van een heerlijke lunch voor alle deelnemers 
en vrijwilligers. Net zoals altijd was het een groot succes, maar 
dit jaar wel met een enorm veel groter aantal vissers. 
Met een stukje afstemming in het gefaseerd af- een aanvaren 
en lunchen in kleine groepjes kon door iedereen voldoende 
afstand gehouden worden. Ook de vis werkte prima mee! Wat 
bijvoorbeeld te denken van een baars van 38 cm, een roofblei 
van 60 cm en een snoek van 98 cm.

Een event waarbij je gebruik maakt van de diensten van vrijwil-
ligers valt of staat met die vrijwilligers. Afgelopen jaren  
bepaalde het aantal beschikbare boten dus ook hoeveel jeugd 
er kon instappen. Normaliter blijft de teller steken rond de tien. 
Dit jaar echter konden niet minder dan 32 kinderen verdeeld 
over zo’n 20 boten mee. Dit grote aantal  
boten werd mede mogelijk gemaakt door enkele vrijwilligers 
die speciaal voor deze dag met een groot schip met daarop 
een aantal kleine visboten naar Zwolle waren gekomen. 

De SNB bedankt alle vrijwilligers van harte voor hun inzet. Een 
visdag opofferen in misschien wel de beste vistijd van het jaar 
om "onze toekomst" te laten vissen, dat is altijd weer bijzonder 
om te zien.

Een prachtige snoek tijdens de jeugdroofvisdag in Zwolle
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Controle en handhaving

Met de groei van het aantal VISpashouders, stijgt helaas ook de overlast 
langs de waterkant. Voor zover mogelijk zijn onze controleurs en BOA’s op pad 
geweest om vissers te controleren. Op de IJssel hebben we een grote geza-
menlijke controleactie gehouden met onze buurfederatie Midden Nederland. 
Om onze controlemogelijkheden uit te breiden, hebben we een wervingsactie 
gehouden om extra controleurs te kunnen laten opleiden. Naast controleren 
en verba liseren, zien we voor onszelf ook een informerende rol. Beter voorko-
men, dan genezen. Op basis van de ervaringen van 2020 hopen we het komen-
de jaar vooral nieuwe en herintredende vissers te kunnen bereiken, zodat zij 
goed voorbereid naar de waterkant gaan.

Boa’s en controleurs – wervingsactie
Begin van 2020 is Sportvisserij Oost-Nederland een wervings-
actie gestart om meer federatieve controleurs te werven. Wij 
hebben dit gedaan door middel van een flyer die meegestuurd 
is met de regio-editie van Hét VISblad. Dit bleek een schot in 
de roos te zijn. Meer dan tachtig vrijwilligers melden zich aan 
om federatief controleur te worden. Het hoge aantal opgaves 
is deels te wijten aan de corona perikelen. Daarnaast is het zo 
dat controle en handhaving leeft onder de vissers.
Corona mag dan gezorgd hebben voor de boven verwachting 
hoge opgave, maar heeft ook roet in het eten gegooid voor de 
te volgen cursus om gecertificeerd controleur te worden. De 
cursus Sportviscontroleur kon niet gegeven worden wegens de 
corona-maatregelen. Er is gezocht naar een oplossing in een 
het online aanbieden van deze cursus en dat zorgt ervoor dat 
mondjesmaat ons controleteam wordt aangevuld met nieuwe 
federatieve controleurs. Wij hebben deze oren en ogen hard 
nodig langs de waterkant, door het groeiende ledenaantal van 
sportvissers zijn navenant ook de klachten toegenomen.
Het bestuur van Sportvisserij Oost-Nederland heeft beslo-

ten om een 0,5 Fte BOA in dienst te nemen. De sollicitatie 
procedure is hiervoor in gang gezet en wij hopen in 2021 deze 
vacature te kunnen invullen.

Upgrade controleboot
De controleboot van Sportvisserij Oost-Nederland is voorzien 
van een nieuwe buitenboordmotor en een nieuwe trailer, 
waardoor het in- en uithalen van de boot een stuk eenvoudiger 
is geworden.
    
Resultaten controle BRS / RCS
Door de BOA’s zijn 5.420 vissers gecontroleerd, waarvan er 274 
een waarschuwing hebben gekregen en 131 een proces- 
verbaal. De meeste verbalen (60%) zijn gevallen op het niet 
hebben van een VISpas (44) en het overtreden van de  
algemene voorwaarden waaronder gevist mag worden (32). 
Ondanks het feit dat de federatieve controleurs een behoorlij-
ke tijd op non-actief gezet waren vanwege de corona  
pandemie, hebben zij toch nog 2.362 vissers gecontroleerd, 
waarvan 257 een waarschuwing kregen.

Controleboot
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Geweldsmiddelen
Sportvisserij Oost-Nederland heeft een aanvraag ingediend 
voor uitbreiding van de geweldsmiddelen (veiligheids-
middelen) voor de BOA’s. Deze uitbreiding is toegekend door 
de politie en dat betekent dat de BOA’s van Sportvisserij 
Oost-Nederland vanaf 2021 naast de handboeien nu ook de 
korte wapenstok en pepperspray mogen dragen en 
gebruiken. De hiervoor bedoelde RTGB-training (Regeling 
Toetsing Gewelds Beheersing) is ondertussen door de BOA’s 
met goed gevolg afgelegd.
Naast deze veiligheidsmiddelen zijn onze BOA’s voorzien van 
een uiterst comfortabel veiligheidsvest, welke uitstekend past 
bij de bedrijfskleding van de BOA’s.

Geweldsmiddelen

Grote IJsselcontrole met Federatie Midden 
Nederland
Zaterdag 19 september jl. werd er door Sportvisserij Oost- 
Nederland en Federatie Midden Nederland gecontroleerd op 
en langs de IJssel. Doel van deze actie was om alle vissers te 
controleren die gingen vissen aan de IJssel.

Samen handhaven 
De (Gelderse) IJssel is 127 km lang. De rivier stroomt door bei-
de federatiegebieden. Het deel van Westervoort tot Dieren is 
gelegen in het werkgebied van Midden Nederland en het deel 
van Dieren tot Kampen ligt in het werkgebied van Oost-Neder-
land. Om nog efficiënter te kunnen controleren, maken beide 
federaties gebruik van het Gelders Handhavingsconvenant. 
Hiermee kunnen BOA’s van beide organisaties in elkaars 
gebieden controleren als zij een handhavingsactie uitvoeren. 
Zo geschiedde ook zaterdag 19 september. De controleboten 
van beide organisaties werkten (controleerden) naar elkaar toe 
en kwamen samen in de omgeving van Deventer. 

Resultaten
Helaas bleek het doel om alle vissers te controleren iets te 
ambitieus. Er werd vanwege het aangename nazomerweer 
bij zonder veel gevist. In totaal zijn 178 sportvissers gecontro-
leerd. Bijna alle sportvissers (170) hadden alles in orde. Er is 8 
keer een bekeuring aangezegd. 6 keer voor het vissen zonder 
een VISpas (of het niet naleven van de vergunningsvoorwaar-
den), 1 keer voor het vissen met een verboden vistuig en  
1 keer voor het vissen met een levende aasvis. 

Controleactie op de IJssel

TOTALEN
 
7782 vissers gecontroleerd
531 waarschuwingen
131 processen-verbaal

BOA’S

5.420 vissers gecontroleerd
274 waarschuwing
131 processen-verbaal

(44 geen VISpas – 32 overtreden 

alg. voorwaarden – 54 – overig)

FEDERATIEVE CONTROLEURS

2.362 vissers gecontroleerd
257 waarschuwingen
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Nieuw op de wedstrijdkalender stond in 2020 het NK Streetfishing. Op de 
laatste dag van februari organiseerde Sportvisserij Oost-Nederland haar 
selectiewedstrijd, wat tevens het federatief kampioenschap was. De overige 
selectiewedstrijden konden helaas niet worden gevist. Wel zijn de wedstrijd-
coaches actief aan de slag geweest met de 2 jeugd wedstrijdteams. Binnen 
korte tijd hebben zij veel gevist, veel geleerd en enkele zeer goede prestaties 
neergezet. Op de Open Nationale Kampioenschappen wisten enkele deel-
nemers zich namens Oost-Nederland in de prijzen te vissen.
Een wedstrijd die al drie maal afgelast is geweest, kon wonder boven wonder 
dit jaar wel doorgaan. Voor het eerst is de barbeel koppelwedstrijd gevist in 
de IJssel.

Federatief Kampioenschap Streetfishing 
Oost-Nederland
Op zaterdag 29 februari jl. werd i.s.m. De Hengelsport Zwolle  
het eerste Federatief Kampioenschap Streetfishing Oost- 
Nederland georganiseerd in de stadsgrachten van Zwolle. Met 
een deelnemersveld van 34 teams kunnen we spreken van een 
mooie opkomst. Dit federatief kampioenschap was tevens de 
selectiewedstrijd voor het later dat jaar te houden Nederlands 
Kampioenschap Street fishing, wat uiteindelijk helaas niet door 
kon gaan. 

Loodvrij pakket
Per team werd ter promotie en bewustwording van de Green 
Deal Sportvisserij Loodvrij een loodvrij pakket beschikbaar 
gesteld, bestaande uit jigkoppen, bullet sinkers en dropshot 

gewichten, allemaal in verschillende gewichten. 
De wedstrijd werd gekenmerkt door gezelligheid en spor-
tiviteit. In tegenstelling tot de voorspellingen in de week 
voorafgaand aan de wedstrijd, was het op de dag zelf (op het 
laatste uurtje na) gelukkig droog. Waar het weer de deelne-
mers positief gezind was, was de vis dit helaas wat minder. Een 
zeer lastige visdag resulteerde in slechts 9 teams die een of 
meerdere vangsten konden tonen. 

Prijzen en prijsuitreiking
Na een lastige dag met op de valreep nog flink wat wind en 
regen, deden een broodje bal en een kom erwtensoep wonde-
ren voor het moraal van de vissers. Immers als de vangsten niet 
reuze zijn, maakt een lekkere verwarmende versnapering veel 
goed!

Wedstrijdsport

Federatief Kampioenschap Streetfishing Oost-Nederland
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De prijsuitreiking werd gedaan door wethouder Dogger van 
de gemeente Zwolle. De top 3 teams kregen een geldprijs 
en het team dat eerste werd, kreeg per persoon ook nog een 
mooie glasbokaal! Voor de nummers 4 tot en met 10 waren 
er mate riaal prijzen te winnen, afkomstig van hengelsportzaak 
Zunnebeld.
Uiteindelijk waren er slechts 9 teams met vis, terwijl er 10 
prijzen beschikbaar waren. Door loting ging de laatste prijs 
naar een van de jongste duo’s die deel hadden genomen aan 
de wedstrijd. De SNB stelde voor alle prijswinnaars nog twee 
Snoekerijen beschikbaar. 

Youth Challenge
Het afgelopen jaar heeft de Youth Challenge wedstrijd in 
Oost-Nederland als een van de weinige wedstrijden wel door-
gang kunnen vinden. Op 10 oktober, onder streng protocol, 
hebben de deelnemers een mooie wedstrijd kunnen vissen. 
De wedstrijd was zo gepland dat deze een week voor de 
TopTeamCompetitie Dames en U20 viel, welke helaas wegens 
strengere maatregelen niet plaatsgevonden heeft. De 38 
deelnemers kregen erg wisselend weer voor de kiezen, van een 
stralende zon tot een hoos- en hagelbui, alles was aanwezig. 
Vanwege de geringe opgave voor de U25 is er besloten deze 
categorie onder dezelfde voorwaarden mee te laten vissen bij 
de U20. 

Winnaars Federatief Kampioenschap Streetfishing met enkele organisatoren en wethouder Dogger

 

  

Top 3

1. Team Roofmeister 
 Johannes Elzinga en Bart van de Walle
 166 cm vis
2. The Pike-Perch Team 
 Matheus Hofman en Jan de Rijk
 129 cm vis
3. Team JoTo
 Thomas Broekhuizen en Jordy van Loo
 108 cm vis

RTV Focus Zwolle / impressie FK Streetfishing

 

  

De beste vissers per categorie:

Categorie U15
1. Kas Rutten – 2.567 gram
2. Lars Buth – 2.437 gram
3. Keano Jansen – 2.028 gram

Categorie U20
1. Teun Janssen – 7.153 gram
2. Daan Wylick – 5.701 gram
3. Stijn Kersten – 4.450 gram

In totaal is er door alle deelnemers bij elkaar 
69.245 gram gevangen.

https://www.facebook.com/watch/?v=510137016599931
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Barbeel koppelwedstrijd
Op zaterdag 10 oktober heeft de eerste Barbeelkoppelwed-
strijd van Sportvisserij Oost-Nederland plaatsgevonden. Op 4 
wedstrijdtrajecten langs de IJssel in de omgeving van Veessen 
gingen 14 koppels de strijd met elkaar aan. Ieder deelnemend 
koppel had van te voren o.a. het reglement, de wedstrijdpar-
koersen en de deelnemerslijst ontvangen. De stekloting werd op 
de ochtend van de wedstrijd via mail en op de Facebookpagina 
van Sportvisserij Oost-Nederland bekend gemaakt. Na een korte 
briefing op de parkeerplaats bij de IJsselhoeve kon iedereen zijn 
stek opzoeken langs de IJssel. De gevangen vis moest gefoto-
grafeerd en doorgestuurd worden aan de wedstrijdleiding. De 
eerste foto’s volgden al snel en binnen een half uur was zelfs 
de eerste barbeel ook gevangen. Na afloop konden de vissers 
genieten van een hapje en een drankje. Uiteindelijk zijn er 6 
barbelen gevangen, waarvan het koppel van team hengelsport 
Apeldoorn maar liefst 4 stuks op hun scorelijst konden noteren. 

Wedstrijdresultaten
Open Nationale Kampioenschappen
Opnieuw wisten enkele wedstrijdvissers, die voor een vereni-
ging uit Oost-Nederland uitkwamen, zich in de prijzen te vissen 
tijdens de Open Nationale Kampioenschappen. Deze keer 
betroffen het letterlijk open NK’s, de inschrijving was namelijk 
volledig open i.v.m. het niet vissen van de selectiewedstrijden. 

Een ieder die mee wilde doen, kon zich online opgeven, wat 
bij het ONK Feeder en het ONK Dobberdragend resulteerde 
in een inschrijving die binnen een half uur vol zat. Sportvisserij 
Oost-Nederland hanteert de regel de inschrijfkosten te betalen 
voor deelnemers aan het ONK, waar een federatieve selectie-
wedstrijd voor plaatsvindt. Ook dit jaar, zonder de federatieve 
selectiewedstrijden, hebben wij deze kosten voor onze rekening 
genomen. Helaas kon vanwege de geldende maatregelen het 
Topsportgala niet doorgaan, de winnaars van de ONK’s zijn door 
Sportvisserij Nederland dan ook op een andere manier in het 
zonnetje gezet. 

ONK Feeder
In het Noordhollandsch Kanaal werd op zondag 6 september 
het ONK Feeder gevist. Hierbij wist Jan-Willem Plekkenpol de 
eerste plaats te behalen met 30.125 gram.

ONK Teams
Zondag 13 september was een spannende dag voor het Evezet 
Maver Fishing Team. Als titelverdediger hielden ze de eer hoog 
door opnieuw kampioen te worden op het ONK teams in de 
lage vaart bij Lelystad. Het complete team bestaat uit Nico 
Bakkernes, Wim Fühler, Jeffrey Bakkernes, Nick Eestermans, 
Vasco Besseling. Met in totaal 61.335 gram en slechts 10 pun-
ten was de winst binnen.

 Barbeel koppelwedstrijd
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Ons damesteam doet mee met het ONK Dames

ONK Junioren U25
Op zondag 12 september werd in de Lage Vaart bij Lelystad 
het ONK Junioren gevist. Roy Brinks behaalde de 3e plaats 
met 2.520 gram vis.

Jeugdwedstrijdteams en - coaches 
De federatieve wedstrijdcoaches zijn 2020 voortvarend gestart. 
Na een wervingswedstrijd in oktober 2019 waren de poten-
tiële teamvissers benaderd of ze deel wilden uitmaken van de 
twee te vormen teams.  In februari is een eerste bijeenkomst 
geweest om met de 2 complete teams het komende jaar, de 
verwachtingen en de aanverwante zaken te bespreken. Uitein-
delijk zijn er 2 teams geformeerd. Het jongensteam, genaamd 
De Beukers bestaat uit Keano Jansen, Lars Rijsdijk, Dylan Kruit, 
Brandon Kanon en Milan Kleine Staarman. Bo Breuker, Charissa 
Vaandrager, Lyndsey Vaandrager, Zoë Jansen en Iris Kruit vor-
men samen het meisjesteam de Power Girls. 

Topprestatie op ONK Dames
Het trainingsseizoen zou gestart worden met een clinic, echter 
gooide corona roet in het eten. De hele planning moest 
opnieuw gemaakt worden en de jeugd en de coaches hoopten 
dat er nog wat gevist kon worden. En gevist kon er worden, in 
een korte periode heel erg veel zelfs! Vanaf de laatste zaterdag 
in augustus tot halverwege oktober stond elk weekend bol van 

wedstrijden en trainingen. Gestart werd met een training aan 
de Lage Vaart op 22 augustus. Vervolgens maakten op 5 
september een aantal meiden hun debuut op het ONK Dames 
met een topprestatie voor Iris, zij werd namelijk 5de van Ne-
derland bij haar eerste deelname. De dag erna werd de Youth 
Challenge gevist in de Lage Vaart en 12 september het ONK 
junioren in datzelfde water, waarbij Charissa 5e en Keano 7e 
geworden zijn in de categorie U15. Hele mooie prestaties.

TTC weekend
Op 19 september was er opnieuw een Youth Challenge wed-
strijd, nu aan het Noordhollandsch Kanaal, waar Keano een 
nette 2 algemeen viste. Op 26 en 27 september stond het 
echte werk op de planning: de TopTeamCompetitie Dames en 
U20 aan het Noordhollandsch kanaal. Na het vele oefenen was 
het zover. Beide teams hebben knap gevist, maar wisten zich 
nog niet in de bovenste regionen te plaatsen. In een weekend 
twee dagen vissen, was zowel voor de kinderen als voor de 
coaches best vermoeiend, maar ook zeer leerzaam.

Op 3 oktober stond de volgende training in het Beukerskanaal 
al weer op de planning om die week daarna de derde Youth 
Challenge wedstrijd, eveneens in het Beukerskanaal, te vissen. 
Beide teams lieten zich goed zien met als uitschieter Keano 
met zijn 3de plek bij de U15.
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Samenstelling wedstrijdcommissie

Jarno Veldhuizen (Contactpersoon SVON)
Rinus Klein Voorzitter/penningmeester
Theo de Jong Secretaris
Herman Meijlof Rayon 1
Jannes Kars Rayon 2
Martin Verbeek Rayon 2
Anouska Kars Rayon 2
Erick Wind Rayon 4

Wedstrijdsport

Leerzaam seizoen
Juist voor het tweede weekend van de TTC werden de coro-
namaatregelen helaas verscherpt en was het wedstrijdseizoen 
abrupt beëindigd. We kijken terug op een leerzaam seizoen 
waarin naast het vissen en het verbeteren ook de gezelligheid 
onderling een belangrijke rol speelde. De basis is gelegd en 
we kijken uit naar hopelijk een nog mooier seizoen in 2021.

Wedstrijdcommissie
In 2020 heeft de wedstrijdcommissie 7 keer vergaderd. Waar 
het kon fysiek en later werd dit digitaal. Het jaar werd gestart 
waar 2019 geëindigd was, namelijk de enquête wedstrijden 
SVON. Bij de enquête werd de mening van de deelnemers 
aan de in 2019 geviste wedstrijden gevraagd. Maar liefst 100 
personen hebben de enquête ingevuld met zeer duidelijke 
wensen. Deze wensen heeft de wedstrijdcommissie per wed-
strijd besproken en hier de reglementen op aangepast. 

Eind februari stond het Federatief Kampioenschap / Fede-
ratieve selectie Streetfishing als eerste op de planning. Een 
nieuw en zeer geslaagd evenement. Helaas werden vrijwel 
alle overige federatieve wedstrijden afgelast, waardoor de 
uitkomsten van de enquête niet in de praktijk zijn uitgevoerd in 
2020. Natuurlijk nemen we de punten vanuit de enquête mee 
naar 2021 en hopen in 2021 weer op een normaal schema de 
wedstrijden te kunnen organiseren.

Op verzoek van de wedstrijdcommissie is onderhoud gepleegd 
aan de stekken langs de Urkervaart. Een gedeelte was hele-
maal dichtgegroeid en met de kans dat de prijzenwedstrijd van 
17 oktober door kon gaan, waren deze stekken benodigd. De 
wedstrijd werd helaas afgelast, maar de mooie visstekken zijn 
natuurlijk voor de recreatieve visser prima te gebruiken.

Jeugd in actie op TTC Noordhollandsch Kanaal
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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

HSV Laren-Lochem
Laren-Lochem

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” 
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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
info@sportvisserijoostnederland.nl 
www.sportvisserijoostnederland.nl
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