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Voorwoord
Alweer moet ik, zo aan 't einde van het jaar, constateren
dat achter ons een corona-jaar ligt. Ook dit jaar is daarom
een aantal activiteiten niet door gegaan of ze zijn anders
ingevuld. Onze ledenvergadering bijvoorbeeld op 18 mei
is digitaal gehouden. Raar maar waar, zullen we maar
zeggen. Toch heeft ook dit jaar de meeste van onze
verenigingen weer een groei van het aantal aangesloten
sportvissers gebracht. Weliswaar niet zo spectaculair
als vorig jaar, maar de groei van toen is niet verdampt
en zelfs nog iets toegenomen. Bestuur en medewerkers
van Sportvisserij Oost- Nederland hebben er dit jaar ook
weer alles aan gedaan om de hengelsport in ons werk
gebied tot een succes te maken.
Bestuurlijk gezien is dit jaar onze nieuwe secretaris Jan
Noltes aangetreden en zelf mocht ik officieel benoemd
worden in de functie van voorzitter. Onze personele bezetting is het afgelopen jaar uitgebreid met Wilfred Sollie in
de functie van BOA en Dirk Otten als Adviseur Verenigingen vanuit Sportvisserij Nederland.
Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet
in de omvorming van onze organisatie. De rayonstructuur, die al zo'n twintig jaar staat, heeft aan praktische
haalbaarheid en nut ingeboet en we hebben dan ook
breed gedragen besloten dit anders te gaan invullen.
Een voorstel hiervoor is gemaakt en zal in de Algemene
Ledenvergadering voorjaar 2022 worden voorgelegd.
Daarmee hangt ook samen het nadenken over hoe we
dan bijvoorbeeld ons huidige bestuur opnieuw gaan
invullen. Welke mensen zijn nodig voor dit bestuur en wie
zouden dat willen en kunnen gaan doen?
Ook op het gebied van onze huisvesting gaat een boel
gebeuren. Dit jaar stond ook nog in het teken van de
voorbereidingen hiervoor, maar op het moment dat ik
dit schrijf, zijn de eerste tekeningen door de architect
opgeleverd. Strengere energie-eisen dwingen ons om
het huidige gebouw te verlaten of grondig aan te passen.
Gekozen is voor het laatste. Wij blijven dus op dezelfde
locatie maar het gebouw gaat zo'n beetje geheel op de
schop. Daarmee zullen we straks weer aan alle huidige
standaards voldoen en blijven we toch op onze unieke
locatie aan het water en dichtbij het centrum van Raalte
zitten. Raalte is bovendien geografisch gezien vrijwel in
het midden van ons werkgebied.

Eerder in dit voorwoord stipte ik het al aan: enkele
activiteiten zijn afgelast, andere zijn in een andere vorm
georganiseerd en sommige konden gelukkig gewoon
plaatsvinden. Onze jaarlijkse vrijwilligersvisdag bijvoorbeeld hebben we in september bij visvijvers "'t Smallert"
kunnen houden. Vissen, een gezellige barbecue en leuk
even bijkletsen met al die oude bekenden, die we al zo
lang niet konden ontmoeten.
Gelukkig hebben wij in november ook nog onze felicitaties kunnen overbrengen aan het bestuur van HV Ons
Vermaak Kampen met hun 100-jarig jubileum. Wat natuurlijk een prachtige mijlpaal is!
Ook is dit jaar een aantal vissteigers voor minder validen
en visplekken langs diverse wateren aangelegd en
opgeleverd. Een prachtige uitbreiding van de vismogelijkheden voor iedereen. Om alles hier te noemen gaat
te ver en een flink aantal activiteiten wordt elders in dit
jaarverslag uitgebreider toegelicht. Eentje die opvalt, wil
ik hier apart nog wel even noemen. Uniek in ons land is
de eerste "Fly Only zone" die bij "De Doorbraak" in de
Regge is gerealiseerd. In samenwerking met diverse partijen is hier een pilot gestart. Een andere pilot ten slotte
is die met onze Adviseur Verenigingen. Landelijk zijn vier
ondersteuners aangetrokken waarvan Dirk Otten in ons
werkgebied is gestart. Dirk ondersteunt onze verenigingen waar mogelijk in hun belangenbehartiging, ledenwerving, de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers en wat zij
verder nodig hebben. Een prachtig initiatief waarvan wij
hopen dat het na de pilot zo'n succes blijkt, dat het een
meer structureel vervolg kan krijgen.
U leest het wel: Ook 2021 is weer een lastig jaar qua
corona geworden, maar bood ook weer ruimschoots voldoende aanknopingspunten om onze sport uit te voeren
en uit te dragen. Ik ben er dan ook trots op om hier als
voorzitter deel van te mogen uitmaken. Tevens ben ik
trots op mijn medebestuursleden, alle vrijwilligers en last
but not least de medewerkers van ons kantoor. Met deze
grote groep mensen draaien we in Oost Nederland een
prachtige sportvisorganisatie.

Ingmar Boersma
Voorzitter
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Aansturing, beleid en organisatie

Het jaar 2021 gaat de boeken in als het 2e pandemiejaar van Covid-19. Met uiteraard veel gevolgen voor ons
en onze organisatie. Veel evenementen en wedstrijden
konden helaas niet doorgaan, maar desalniettemin is er
voldoende te melden over het afgelopen jaar en onze
organisatie.
Qua personele ontwikkelingen, hebben wij na een wervingstraject aan het begin van 2021, een nieuwe collega
BOA gevonden in de persoon van Wilfred Sollie. Wilfred
gaat – naast de controles in het veld - ons helpen met
het op een hoger plan tillen van onze controle- en hand
havingswerkzaamheden. Ook hebben wij een nieuw
dagelijks bestuurslid kunnen werven: Jan Noltes, hij is
onze nieuwe secretaris. Jan is een zeer ervaren bestuurder en ook met zijn komst zijn we zeer verguld! Verder
liep Wesley Poppe een aantal maanden stage bij ons
vanuit het Zone.College te Zwolle. In april hebben we
afscheid genomen van onze tijdelijke administratieve
collega Astrid Kouwenhoven. Afgelopen voorjaar was
Marga Hoefsloot 12,5 jaar bij ons in dienst. Het landelijk
personeelsuitje moest helaas weer uitgesteld worden;
hopelijk gaat dit het komende jaar wel door. Verder werd
de collegiale uitleen van Willem Bakker als projectleider
Swimway Vecht voor 1 dag in de week bij waterschap
Vechtstromen voortgezet. Later in het jaar konden we
in het kader van de pilot verenigingsondersteuning Dirk
Otten verwelkomen als verenigingsondersteuner. Hij is in
dienst bij Sportvisserij Nederland, maar bij ons gedetacheerd.

Dirk Otten - Adviseur Verenigingen
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Wilfred Sollie - BOA

De ALV van 2021 werd deze keer weer middels een
livestream verzorgd op 18 mei 2021. Naast de her
benoeming van een aantal bestuurders heeft de ALV
ook ingestemd met de benoeming van Ingmar Boersma
als voorzitter. Dat is zeer positief mede met het oog op
de continuïteit o.a. rond het dossier van de landelijke
organisatieontwikkeling. Hiertoe hebben we in het najaar
nog een aantal rayonbijeenkomsten georganiseerd m.b.t.
onze rayonstructuur en landelijke organisatieontwikkeling
(zie ook andere onderdelen in dit jaarverslag).
Met onder meer onze nieuwe BOA en onze partner
organisaties werden onder meer de landelijke controledagen georganiseerd. Dit was vanuit ons team controle
en handhaving, BOA’s en federatieve controleurs wederom een succes. Er is nog meer positief nieuws te melden
over Controle en Handhaving, want Gé Duchatteau is
bereid gevonden om het algeheel federatief coördinatorschap m.b.t. deze portefeuille op zich te nemen. Daar zijn
we zeer content mee.

KANTOOR EN INTERNE ORGANISATIE

We hebben ons hard gemaakt voor een volwaardig lidmaatschap bij het programmateam Ruimte voor de Vecht.
We zijn als agendalid opgenomen en op onderdelen
inmiddels een geaccepteerd en gerespecteerd gesprekspartner. Ook zijn afgelopen jaar diverse bijeenkomsten
geweest van de landelijke werkgroep Diversiteit en
Inclusie met als doel de georganiseerde hengelsport in
de toekomst op een laagdrempelige wijze diverser en
inclusiever te krijgen. Goede ontwikkelingen!
Qua huisvesting (zie onderdeel huisvesting) zijn we
content met de definitieve keuze voor het ondersteunend
bureau m.b.t. de huisvesting en dat is SOM= uit Oldenzaal. Zij zijn een professioneel bouwkundig bureau en
de projectleider komt uit Raalte zelf en kent de markt en
het klappen van de zweep. Samen met hen hebben wij
een aantal voorbereidende opdrachten uitgevoerd m.b.t.
onze huisvesting en voorbereiding van de verbouwing
(asbest, constructie, installaties en architect).
Naast alle digitale meetings via Zoom en Teams, over o.a.
de organisatieontwikkeling, waren er gelukkig ook nog
wel een aantal buitenactiviteiten. Samen met Sportvisserij
Nederland zijn er bijvoorbeeld weer Zomerviskaravanen
voor de jeugd georganiseerd; fantastische events voor
onze jeugd. We zijn in 2021 ook gestart met de pilot
Fly only op de Doorbraak. Een samenwerking tussen
Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en ons.
Gelukkig kon ook onze vrijwilligersvisdag wel doorgaan,
deze keer bij ’t Smallert in Emst. Ook in 2021 zijn we verder gegaan met de pilots voor loodvrij en is onder meer
de pilot loodvrij voor Vechtstromen van start gegaan.

Helaas hebben onze jeugdwedstrijdcoaches Marc en
Mandrie eind oktober aangegeven te stoppen met hun
coachende werkzaamheden. Wij zullen beide heren nog
in het zonnetje zetten en bedanken hen van harte voor
hun inzet voor ons en de jeugdvissers. We zijn inmiddels
op zoek gegaan naar nieuwe coaches en we hopen het
komende jaar met nieuwe mensen aan de slag te gaan.

Bestuur en ereleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2021
werd Ingmar Boersma benoemd als voorzitter. Jan Noltes
werd benoemd tot secretaris en Jaap Verheij is her
kozen voor zijn tweede termijn als Algemeen Bestuurslid
namens rayon 3.

De samenstelling van het dagelijks bestuur op 31 december 2021 was als volgt:
Voorzitter:
I. Boersma
Secretaris:		
J. Noltes
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 en
G.H. Sloot

Vrijwilligersvisdag
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Onderscheidingen

Bestuurssamenstelling rayons
per 31-12-2021

Sportvisserij Oost-Nederland kent
Richtlijnen voor jubilea en onder
scheidingen. In 2021 kwamen de
volgende personen in aanmerking voor
een zilveren dan wel gouden erespeld
van de federatie.

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

Zilveren erespeld
• G.J. Peters
25 jaar bestuurslid HSV Eerbeek
• A. van Triest
12,5 jaar lid St. VKO Oost-Nederland
• J. Onderstal
12,5 jaar lid St. VKO Oost-Nederland
• K. Fischer
12,5 jaar lid St. VKO Oost-Nederland
• J. Linde
25 jaar bestuurslid Diepenveense HSV

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

Gouden erespeld
• G.J. van Milligen
40 jaar bestuurslid HSV Eerbeek

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

Rayon 3

Rayon 4

Rayon 2
Rayon 1
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Vrijwilligers

Medewerkers

In 2021 is ons team van medewerkers uitgebreid
met twee medewerkers. Met ingang van 1 maart is
Wilfred Sollie voor 0,5 fte in dienst getreden als
Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Vanaf
1 januari 2022 komt Wilfred volledig in dienst van
Sportvisserij Oost-Nederland. Dirk Otten is vanaf
1 oktober werkzaam als Adviseur Verenigingen. Hij
is officieel in dienst van Sportvisserij Nederland en
werkzaam in het gebied van Oost-Nederland.
Hans Gels
Willem Bakker
Elma Herms
Marga Hoefsloot
Hans Holsbeek
Sonja van der Kooi
Mark Kouwenhoven
Dirk Otten
Wilfred Sollie
Jarno Veldhuizen

Directeur
Beleidsadviseur
Financieel medewerker
Administratief medewerker
Beleidsmedewerker
Communicatieadviseur
Projectmedewerker
Adviseur Verenigingen
(via Sportvisserij Nederland)
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Adviseur Sportvisserijzaken

Stagiair Wesley Poppe		

Vanaf eind november 2020 tot eind juni 2021 heeft
Wesley Poppe stage gelopen bij Sportvisserij OostNederland in het kader van zijn opleiding vakbekwaam
medewerker natuur, water en recreatie aan het Zone.
college uit Zwolle (niveau 3 in de leerweg beroeps
opleidend). Wesley heeft bij ons een deel van zijn
beroepspraktijkvorming uitgevoerd in het kader van
genoemde opleiding en dat was gezien de corona-maatregelen best wel een uitdaging. De stage vond plaats op
wisselende tijden en met veel veldbezoeken langs de
IJssel. Wesley heeft voor ons de visstekkenkaart langs de
IJssel van een update voorzien. Nieuwe beschrijvingen
van de visstekken en foto’s per locatie en dit als geheel
aanleveren was de opdracht. Hij moet nog de laatste
puntjes op de i zetten, dat was vanwege persoonlijke
omstandigheden in 2021 nog niet gelukt. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat hij dan zijn stage met goed
gevolg zal afronden. Wij wensen Wesley heel veel succes
met het afronden van zijn studie op het Zone.college.

Gelukkig konden veel van onze vrijwilligers zich weer
inzetten voor de sportvisserij. We mochten een aantal
nieuwe federatieve controleurs verwelkomen en in het
voorjaar is er een poule van Samen Vissen Coaches
bij gekomen. Ook hebben we met een aantal BOA’s
convenanten afgesloten. Om onze vrijwilligers zo goed
mogelijk te informeren over belangrijke en interessante
zaken, hebben we een speciale digitale vrijwilligersnieuwsbrief ontworpen, die maximaal vier keer per
jaar verzonden wordt. Onze jaarlijkse vrijwilligersvisdag
kon dit jaar weer doorgaan, deze keer waren we te gast
bij ’t Smallert om te vissen op forellen of op steuren en
karpers in de Catch & Release vijver. Na afloop kon iedereen genieten van een heerlijke barbecue. Een geslaagd
feestje!

Preventie

Naast de reguliere keuringen van materialen, zoals
o.a. brandblussers en AED’s, en het handhaven van
de coronamaatregelen, is afgelopen voorjaar door 18
vrijwilligers een LEH training (Levensreddende Eerste
Hulp) gevolgd. Deze cursus wordt eens in de twee jaar
aangeboden aan onze vrijwilligers, maar is niet verplicht.
Onze BHV-er, Sonja van der Kooi, heeft de herhalingscursus BHV weer gevolgd. Het hele jaar is door de
medewerkers veel thuis gewerkt i.v.m. de geldende
corona-maatregelen. De kantoorbezetting was hierdoor
beperkt, maar we hebben het kantoor gelukkig geopend
kunnen houden.

Toekomst sportvisserij (lande
lijke organisatieontwikkeling)

In 2021 hebben we in het najaar een viertal rayonbijeenkomsten georganiseerd m.b.t. onze rayonstructuur (zie
ook ander onderdeel toekomst rayons in dit jaarverslag)
en de landelijke organisatieontwikkeling. De rayon
bijeenkomsten in de rayons 1, 3 en 4 waren fysiek en de
laatste bijeenkomst in rayon 2 was digitaal (vanwege de
coronapandemie). In deze bijeenkomsten zijn we in
gesprek geweest met onze leden en hebben we opgehaald welke voorkeursrichting er qua organisatieaanpassingen volgens hen wenselijk zijn voor de landelijke
organisatieontwikkeling (alsmede de federatieve rayonstructuur).
In het definitieve advies van de adviseurs Olfers en Has
(SVN 9 juni 2021; zie ook https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/organisatie/teamsessies-organisatieontwikkeling/), zijn de mogelijke scenario's voor een
organisatieaanpassing verwerkt. Op basis hiervan heeft
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het landelijk bestuur in de ALV van Sportvisserij Nederland op 2 oktober 2021 jl. besloten, hoe zij de voortgang
en het vervolgproces zien. Conform dit besluit zal in
2022 gewerkt worden aan de uitvoering van scenario 2
(stroomlijnen en koppelen procedures/activiteiten van
Sportvisserij Nederland en de zeven federaties), de uitwerking en besluitvorming over scenario 3 (onafhankelijk
landelijk bestuur) en deels scenario 4 (dubbel lidmaatschap sportvissers).
Uit alle rayonbijeenkomsten kwam naar voren dat onze
aanwezige leden kunnen instemmen met bovenstaande landelijke proceslijn, maar zeggenschap en “couleur
locale” erg belangrijk vinden en dat het bestuur van onze
federatie zeer voorzichtig moet opereren en zeggenschap
niet uit handen mag geven. De leden geven vrijwel zonder
uitzondering aan dat zij zich grote zorgen maken over het
voornemen om geen federatieve vertegenwoordiging
meer in het landelijke SVN bestuur te hebben. Wij moeten
in Oost-NL borgen dat we zeggenschap behouden en de
lokale en regionale inbreng eveneens.
Ook heeft de HSV De Hengelsport Zwolle in dit kader
nog een apart schrijven aan de leden verzonden met een
oproep tot behoud van onze identiteit en zeggenschap.
Hieraan hebben ruim 20 leden hun steun gegeven en 2
niet.

Het kantoor van SVON wordt volledig gerenoveerd

8

JAARVERSLAG 2021 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Huisvesting

Zoals in de ALV van mei 2021 toegelicht is, hebben wij
een start gemaakt met de voorbereiding van de renovatie/revitalisering van ons kantoorpand. Dit vanwege
stringente duurzaamheidseisen vanuit de overheid, onze
huidige hoge energiekosten (gas en elektriciteit), de aanwezigheid van asbest in de gevels en het matige interne
werkklimaat van het huidige pand uit de jaren ‘60.
Wij zijn content met de definitieve keuze voor het ondersteunend bureau m.b.t. de huisvesting en dat is SOM=
uit Oldenzaal. Zij zijn een professioneel bouwkundig
bureau en de projectleider komt uit Raalte zelf en kent
de markt en de klappen van de zweep. Samen met hen
hebben wij in 2021 een aantal voorbereidende opdrachten uitgevoerd m.b.t. onze huisvesting en voorbereiding
van de verbouwing. Er heeft een nader onderzoek
plaatsgevonden naar asbest in onze gevels, helaas zit
hier asbest in verwerkt. Er is een constructie-berekening
gemaakt van ons pand en de (on)mogelijkheden voor
de verbouw, de technische installaties zijn beoordeeld
en eind 2021 heeft de architect Studio.NL een eerste
schetsontwerp uitgewerkt. Verder zijn er voorbereidende
gesprekken met de gemeente Raalte gevoerd.

Financiën

Het positieve resultaat in 2021 bedroeg voor verdeling
€ 202.947,- Het resultaat was beduidend lager ingeschat.
Helaas is het behaalde positieve resultaat slechts voor
een klein deel te verklaren uit een hogere omzet. Deze
is in vergelijking met 2020 slechts met € 2.600,- toe
genomen. Reëel gezien zijn er meer VISpassen verkocht
en is het ledenaantal gestegen. Maar de jeugdVISpassen
en nachtVIStoestemmingen zijn minder verkocht. Er zijn
83.142 VISpassen en 7.892 JeugdVISpassen verkocht.
Ook de baten van de overige vergunningen (halvering
verkoop weekvergunningen) en de algemene baten
(wegvallen van de handelingsvergoeding voor nachtVIStoestemming/3e hengel) zijn beduidend minder.
Een verklaring voor de daling in de verkoop van weekvergunningen moet gezocht worden in de gevolgen van
de lockdowns door de pandemie. Het wegvallen van de
handelingsvergoeding komt door overheveling van de
verkoop van de nachtVIStoestemming/3e hengel naar
Sportvisserij Nederland. Aan de andere zijde hebben wij
hier ook de kosten niet meer voor.
Het resultaat (na verdeling € 124.634,-) is derhalve bijna
volledig toe te schrijven aan de vergoedingen en subsidies door verenigingen, diverse organisaties, ministerie
en Sportvisserij Nederland (€ 123.575,-). Zeker gezien
het feit dat de kosten gerelateerd aan de verkopen ten
opzichte van 2020 met 10,5% zijn toegenomen.
Er waren (zij het deels begrote) bijdragen voor controle. Tevens waren er vergoedingen voor diverse werkzaamheden op het gebied van jeugd, evenementen en
ingezette arbeid voor externen. De stichting VKO heeft
het laatste deel van haar, bij oprichting verkregen, werk
kapitaal terugbetaald.
Er zijn dit jaar gelukkig weer meer projecten en werkzaamheden uitgevoerd. Hier waren ook werkzaamheden
bij die eigenlijk in 2020 uitgevoerd hadden zullen
worden, maar die door de COVID-pandemie geen
doorgang hebben gehad. Zo zijn er nu bij het Zwarte-

water stelconplaten geplaatst, is de harkboot op diverse
plekken een aantal malen ingezet en zijn er steigers
geplaatst, waaronder een mindervalide steiger.
Ook bij de controle, communicatie en rayons speelde de
pandemie parten, hierdoor vielen de kosten lager uit dan
begroot. Met betrekking tot communicatie bestonden
de kosten voornamelijk uit de kosten voor VIS-TV XL, de
snelstartgidsen voor sportvissers en Vang5.
In verband met het doorberekenen van banken van de
negatieve rente, hebben we dit jaar, gezien ons saldo,
flinke financiële lasten. De stijging in de overige lasten is
toe te schrijven aan de aanloopkosten voor het verduurzamen van de huisvesting. Deze kosten zijn na verdeling
voldaan vanuit de bestemmingsreserve.
Per besluit in de ALV 2012 is afgesproken dotaties te
doen vanuit de afdrachten van de sportvissers ten behoeve van de bestemmingsreserve “verbetering sportvisserijmogelijkheden”. Tevens is recentelijk afgesproken
hiervoor een plafond in te stellen. Aangezien dit plafond
is bereikt en het niet nodig was om gelden vanuit de
reservering te gebruiken, hebben we dit jaar de dotatie
achterwege gelaten. In de ALV van mei 2021 is besloten
om bij een eventueel positief resultaat € 100.000,- toe
te voegen aan de bestemmingsreserve “verduurzaming
huisvesting”. Er zijn dit jaar initiële uitgaven voor verduur
zaming geweest, waardoor er in totaal € 78.991,- is toegevoegd aan deze reserve. Vanuit de voorziening
“budget scholing” is € 678,- onttrokken (zijnde de uitgaven voor opleiding/cursus). Hierdoor is het positieve
resultaat na verdeling uitgekomen op € 124.634,-.

Materiële vaste activa

Er is in totaal ongeveer € 18.000,- aan investeringen
gedaan en € 6.500,- gedesinvesteerd.

Liquide middelen

Het saldo aan liquide middelen bedraagt per 31 december 2021 € 1.022.408,- (2020: € 751.547,-).
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Staat van baten en lasten
2021 werkelijk

2021 begroot

2020 werkelijk

Baten

€ 1.221.805

€ 1.176.959

€ 1.178.050

Lasten

€ 1.018.858

€ 1.021.550

€ 894.840

€ 202.947

€ 155.409

€ 283.210

€-78.313

€0

€-91.763

€ 124.634

€ 155.409

€ 191.447

Resultaat
Mutatie reserves
Resultaat +/-

Balans (na verdeling resultaat)
ACTIEF

31-12-2021

31-12-2020

Materiële vaste activa

€ 552.104

€ 571.203

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

€ 7.579

€ 8.573

€ 91.832

€ 107.492

Liquide middelen

PASSIEF

€ 99.411

€ 116.065

€ 1.022.408

€ 751.547

€ 1.673.923

€ 1.438.815

31-12-2021

31-12-2020

€ 1.000.300

€ 875.670

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Voorzieningen
Verbetering
visserijmogelijkheden
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€ 250.000

€ 250.000

Onvoorziene
personeelsuitgaven

€ 31.174

€ 31.174

Onderhoud

€ 12.015

€ 12.015

Budget scholing personeel

€ 32.738

€ 33.416

Verduurzaming huisvesting

€ 228.991

€ 150.000
€ 554.918

€ 476.605

Langlopende schulden

€0

€0

Kortlopende schulden

€ 118.705

€ 86.540

€ 1.673.923

€ 1.438.815
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Belangenbehartiging en
verenigingsondersteuning

Toekomst rayonstructuur
Oost-Nederland

In 2021 hebben we in het najaar een viertal rayonbijeenkomsten georganiseerd m.b.t. onze rayonstructuur en de
landelijke organisatieontwikkeling (zie ook andere onderdeel toekomst sportvisserij in dit jaarverslag).
De rayonbijeenkomsten in de rayons 1, 3 en 4 waren
fysiek en de laatste bijeenkomst in rayon 2 was dit digitaal (vanwege de pandemie). In deze bijeenkomsten zijn
we in gesprek geweest met onze leden en hebben we
opgehaald welke voorkeursrichting er qua organisatie
aanpassingen volgens hen wenselijk zijn, dus zowel over
de landelijke organisatieontwikkeling als over de federatieve rayonstructuur.
Gebaseerd op de uitkomsten van de gehouden rayonenquête en de bestuurlijke evaluatie van de rayonstructuur is er een voorstel voor het toekomstscenario van de
rayons gepresenteerd.
Het voorstel is om de huidige rayonbesturen op te
heffen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen
te vervangen door jaarlijkse gebiedsbijeenkomsten met
behoud van dezelfde bekende gebiedsverdeling. De
agenda van de gebiedsbijeenkomsten wordt (mede) bepaald door onze leden en de werkorganisatie van SVON.
Dit gaan we eerst 2 jaar uitproberen en kijken of deze
werkwijze goed bevalt. Na 2 jaar gaan we evalueren en
dan pas een eventuele statutenwijziging doorvoeren.
Uit alle rayonbijeenkomsten kwam naar voren dat onze
aanwezige leden dit een goed idee vinden en het proberen waard vinden. Men ziet in dat de huidige structuur
uitgehold is door groei van de werkorganisatie en ook
enigszins verouderd is. Dus het voorstel wordt breed
gedragen.

Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) in werking getreden. Het doel van de
WBTR is het beter laten functioneren van rechtsperso-

nen zoals verenigingen en stichtingen en om machtsmisbruik of belangenverstrengeling binnen het bestuur
te beperken. In 2021 kregen wij veel vragen rondom
de inwerkingtreding van de nieuwe WBTR. Gelukkig
verandert er in de praktijk niet heel erg veel voor de
aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen of
stichtingen. Wel biedt de WBTR een goede reden om
het functioneren van de vereniging en haar bestuur eens
kritisch onder de loep te nemen en zo nodig aanpassingen te verrichten.
We hebben een aantal verenigingen kunnen helpen
met hun nieuwe statuten en de noodzakelijke wijzigingen. Want er moeten voor 1 juli 2026 (de wet kent een
overgangsperiode van 5 jaar) wel een aantal wijzigingen
worden doorgevoerd of eerder bij een eerstvolgende
statutenwijziging. Hiertoe maken wij ook gebruik van een
advies van Sportvisserij Nederland, hetgeen op hun website al is opgenomen (met modelstatuten), zie ook:
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/wbtr/.

Ultimate Beneficial Owners
registratie (UBO)

Naast de WBTR hebben verenigingen in 2021 ook te
maken gekregen met de wettelijke verplichting tot registratie bij de Kamer van Koophandel van UBO's (Ultimate
Beneficial Owners). Voor bestuurders van verenigingen
geldt dat ze geregistreerd moeten zijn bij de Kamer van
Koophandel in het UBO-register. UBO's zijn de uiteindelijk
belanghebbenden van een stichting/vereniging of andere
organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen die meer
dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging van
een stichting/vereniging. UBO's zijn altijd mensen, organisaties kunnen geen UBO zijn. Een organisatie heeft één
of meer UBO's. Het UBO-register komt voort uit Europese
regelgeving. Het maakt transparant wie de belanghebbenden van organisaties zijn. Dit draagt bij aan het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.
Ook hier kregen wij in 2021 een aantal praktische vragen
over die we gelukkig goed konden beantwoorden.
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Verenigingsondersteuning

Sinds 1 oktober is Dirk Otten werkzaam voor Oost-Nederland als Adviseur Verenigingen. Vanuit zijn functie gaat
hij in gesprek met de verenigingen. Deze gesprokenen
hebben o.a. als doel om de relatie met de verenigingen te versterken dan wel op te bouwen. Tijdens deze
gesprekken draait het om de vereniging. Als SVN/SVON
komen we niets “over de schutting gooien”, maar stellen
juist de vraag hoe het met de vereniging gaat. Wat hebben zij nodig, waar liggen hun wensen en behoeftes? Het
gaat dan niet om vissport gerelateerde zaken, maar juist
over het runnen van een vereniging. Samenwerken met
andere verenigingen, maatschappelijke vraagstukken,
vrijwilligerszaken, wet- en regelgeving, beleidsvragen,
enz.
Ondanks dat de corona weer voor een korte lockdown
zorgde, zijn er met 10 HSV-en (kennismakings-)gesprekken geweest. Een aantal van deze verenigingen hadden
concrete vragen waar we nu samen aan werken. Het
realiseren van een eigen accommodatie, het ondersteunen bij het opstellen van beleid en vragen over
het vinden en binden van jeugd zijn een paar concrete
voorbeelden. Mooi om te zien dat er nu andersoortige
vragen naar boven komen, waar we de verenigingen ook
bij kunnen helpen.

Sportvisserij Loodvrij
WDOD

In 2021 hebben we in het gebied van het waterschap
Drents Overijsselse Delta een vervolg gegeven aan de
pilotlocatie Bijkersplas en Brouwersgat met een aantal
acties en bredere inruillocaties. Om het nieuwe seizoen
van de Loodvrij Pilot op het Brouwersgat en de Bijkerplas

SPORTVISSERIJ
LOODVRIJ
Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je
natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar
niet in thuis, want dit metaal is vervuilend en ongezond
voor mens en dier. Sportvisserij Nederland zet daarom in op
het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een
loodvrije hengelsport te komen.

Ga naar www.sportvisserijloodvrij.nl
voor meer informatie en een overzicht van loodalternatieven.

Verschillenden alternatieven zijn beschikbaar

te openen, vond er op vrijdag 25 juni een inruilactie op
locatie plaats. Tussen de beide plassen in werd een grote
tafel opgesteld waarop diverse alternatieven van staal,
steen en verzwaard beton uitgestald werden en waar
direct lood geruild kon worden tegen deze alternatieven.
De vissers ter plaatse waren blij verrast met deze actie
en maakten massaal gebruik van de inruilmogelijkheid.
Naast het omruilen zijn de vissers van informatie voorzien
over het loodvrije vissen, konden er vragen gesteld worden en zijn er een aantal mooie discussies gevoerd over
de modellen en gewichten van de alternatieven.
Kortom een zeer geslaagde actie! Want in 4 uur tijd zijn er
exact 100 gewichten omgeruild, wat gelijk staat aan 9,5
kilogram lood. RTV Oost was erbij en maakte een mooie
reportage
https://www.destentor.nl/vechtdal/een-beter-milieubegint-met-een-campagne-loodvrij-vissen-rondplassen-bij-nieuwleusen~a5bf9e67/.
Deze actie was slechts een aftrap van
het tweede seizoen, de bijbehorende
inruilactie werd voortgezet tot en met
30 september 2021.

Loodvrije inruilactie Bijkersplas
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Vechtstromen

Eind 2021 zijn we samen met Waterschap Vechtstromen
van start gegaan met de Campagne Sportvisserij Loodvrij
Vechtstromen. Binnen deze pilot zijn voor het gehele
werkgebied van Waterschap Vechtstromen vanaf 16 december de Christinalustvijver te Enschede en de Spartelvijver nabij Sibculo aangewezen als loodvrij viswater. Om
sportvissers te stimuleren loodvrij te vissen, hebben we
ook een drietal inruilacties op touw gezet, waarbij vissers
hun oude lood gratis konden ruilen tegen loodvrije alternatieven.
Naast deze acties hebben we loodvrij vissen onder meer
bij het Junior IJsselfestijn Brummen en de selectiewedstrijd Streetfishing in Zwolle gepromoot door de deel
nemers gratis setjes loodvrije gewichten te verstrekken.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid viswateren
IJssel

Op verschillende locaties in ons werkgebied hebben
we de zeilen moeten bijzetten om de bereikbaarheid
en de toegankelijkheid van de viswateren te behouden
en te verbeteren. Zo is er deelgenomen aan een aantal
schetssessies langs de IJssel t.b.v. het 3e tracé van de
Kaderrichtlijn Water (KRW). M.b.t. de IJssel zijn er diverse
overleggen geweest binnen het programma Integraal
Rivier Management (IRM) en met Rijkswaterstaat. Het
gebruik maken van het defensieterrein bij Welsum is
wederom gerealiseerd, helaas is het niet mogelijk
gebleken om deze locatie vaker te mogen benutten.

Overijsselse Vecht

In overleg met een particuliere landeigenaar, en dankzij een tip van HSV de Brasem Dalfsen, hebben we
een nieuwe locatie toe kunnen voegen aan de lijst van
beschikbare visplekken langs de Overijsselse Vecht. Het
traject ligt aan De Stokte te Dalfsen ter hoogte van de
uitkijktoren. Op een kleine loopafstand van het zandpad
ligt een mooie lage kade. In overleg met de landeigenaar
wordt in 2022 een hekwerk met klaphek geplaatst.

Nieuwe viswateren 2021:
Loodvrij pilotgebied Spartelvijver

Sportvisserij Op de kaart

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft toegezegd
opnieuw het project Sportvisserij Op de Kaart (SOK) op
te pakken met hengelsportverenigingen en Sportvisserij
Oost-Nederland. Er zijn afspraken gemaakt over capaciteit en personele inzet, in maart 2021 werd samen met de
hengelsportverenigingen een doorstart gemaakt met het
project. Het project biedt kansen om afspraken te maken
over beheer en onderhoud, visuitzet, voorzieningen.
Daarnaast vergroot het de zichtbaarheid van de sportvisserij en worden de SOK beheerplannen verankerd in het
waterschapsbeleid.
Binnen het waterschap Vallei en Veluwe is er een vervolg
gegeven aan SOK Apeldoorn en de benodigde actualisatie hiervoor. Ook zijn de eerste afspraken gemaakt met
HSV O.K.O. over het opstarten van het project SOK in
Oldebroek. Binnen waterschap Rijn en IJssel ligt het plan
SOK Zutphen te wachten op de nieuwe huurovereenkomst van de viswateren.

Gemeente Brummen:
• Oekensche Beek
Gemeente Deventer:
• Zandwetering
• Hank Deventer stadsstrand
• Hank Stadscamping Deventer
• De Worp in Hank
Gemeente Voorst:
• Voorsterbeek
• Watergang in de Voorsterklei

Regionale beleidsprocessen

Sportvisserij Oost-Nederland heeft het afgelopen jaar
aansluiting gevonden bij diverse overheden en beleids
processen op regionale schaal. Dit met het doel om
onszelf zichtbaarder te maken, de samenwerking op te
zoeken en om de belangen van de hengelsport te behartigen. Hieronder een samenvatting van enkele werkzaamheden en regionale projecten en processen waarin
wij participeren:
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Ter kennismaking en promotie van de hengelsport heeft
Sportvisserij Oost-Nederland een digitale kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren en bestuurders van de Provincie Flevoland en het waterschap
Zuiderzeeland.
Sportvisserij Oost-Nederland is (agenda)lid geworden van
het programmateam Ruimte voor de Vecht. Hierin trekken
diverse overheden, landbouwgroeperingen, de recreatiesector en terrein beherende organisaties gezamenlijk op en
wordt via meer dan twintig projecten geïnvesteerd in een
economisch waardevolle, natuurlijke en gastvrije vecht.
Sportvisserij Oost-Nederland heeft in samenwerking met
Sportvisserij Nederland goede ambtelijke en bestuurlijke
gesprekken gevoerd met het Waterschap Drents Overijsselse Delta over onze zorgen ten aanzien van mogelijke
waterkrachtinitiatieven op de Overijsselse Vecht.
We hebben een visie op duurzame energie ontwikkeld
en deze uitgedragen binnen diverse Regionale Energie
Regio’s. De Regionale Energie Strategie (RES) is een
nationaal programma dat via 23 regio’s investeringen
en locaties voor duurzame energieprojecten mogelijk
moet maken. Deze strategie biedt groene kansen, maar
tegelijkertijd hebben we ook zorgen over de mogelijke
gevolgen van het opwekken van duurzame energie op
natuur, landschap, recreatief medegebruik en de onderwaterecologie.
Het project Verruiming Twentekanalen is in uitvoering
gegaan. In afstemming met de omgevingsmanagers en
aannemers zijn de al in 2016 met ons gemaakte afspraken afgestoft, herbevestigd en worden in de uitvoering
meegenomen.
Langs de rivieren de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water
vinden tegelijkertijd grootschalige overheidsprojecten
plaats op het gebied van waterveiligheid, natuurontwikkeling en scheepvaart. Deze projecten hebben vaak een
lange looptijd en zijn soms gericht op ontwikkelingen die
pas over 10, 20 of 30 jaar ten uitvoer worden gebracht.
Het afgelopen jaar hebben we in diverse projecten het
belang van een recreatievisie en recreatiebeleid langs
rivieren bepleit. Daarnaast vertegenwoordigen we de
sportvisserijbelangen in projecten zoals Green Rivers
Open Wonders IJssel, Integraal Riviermanagement IJssel,
rivierhout IJssel, Hoogwaterbeschermingsprogramma
IJssel, KRW Zwarte Water en het Hoogwaterbeschermingsprogramma Vecht. Hierbij focussen we op het
zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk houden van
oevers en viswateren.
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Gratis online jeugdvergunning

De gratis online jeugdvergunning (OJV) biedt kinderen
onder de 14 jaar de mogelijkheid om gedurende het
lopende kalenderjaar laagdrempelig kennis te maken
met het vissen. Met het verdwijnen van de federatieve
jeugdvergunning in 2021 zijn alle federatieve viswateren
toegevoegd aan de gratis online jeugdvergunning, zodat
ook verenigingen zonder eigen water hiervan gebruik
kunnen maken.
Voorwaarde voor het mede-organiseren van de ZomerVISkaravaan is dat de deelnemende vereniging de gratis
online jeugdvergunning aanbiedt. Vanuit ons kantoor
hebben we HSV De Snoekbaars uit Heerde en HSV
Voorst geholpen met het beschikbaar stellen van deze
mooie optie. Eind 2021 zijn er 31 HSV-en die gebruik
maken van de gratis online jeugdvergunning.

Federatieve weekvergunning
Oost-Nederland digitaal
verkrijgbaar

Naast de papieren federatieve weekvergunning bieden
we sinds het voorjaar van 2021 ook een digitale versie
aan. De federatieve weekvergunning van Sportvisserij
Oost-Nederland geeft toestemming voor het vissen met 2
hengels in alle wateren in Oost-Nederland, die ook in de
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren vermeld
staan. Nachtvissen is niet toegestaan en alle vis moet
direct teruggezet worden.
Betaling gaat via de beveiligde betaalomgeving van
Mollie en is ook vanuit het buitenland mogelijk. Na
afronding van de bestelling, kan de sportvisser direct
vissen. Vooral voor toeristen en mensen die eerst een
keer willen ervaren of ze vissen leuk vinden, voordat ze
een VISpas aanschaffen, is de federatieve weekvergunning een mooie en laagdrempelige mogelijkheid om te
kunnen vissen.

Federatieve weekvergunning

Digitale Federatieve weekvergunning

WATER EN VIS

Water en Vis

Fly Only Zone Doorbraak

In samenwerking met de eigenaren Landschap Overijssel
en het Waterschap Vechtstromen is in september 2021
de pilot vliegvissen op de Doorbraak gestart. Mensen
die in het bezit zijn van een geldige VISpas i.c.m. een Fly
Only dagvergunning kunnen op vier trajecten langs de
Doorbraak vliegvissen. Waar sportvissers voorheen niet
welkom waren op dit water, is het dankzij deze pilot toch
mogelijk geworden om te vissen op de Doorbraak.
Tegelijk met het toestaan van vliegvissen in de Doorbraak, wordt het algehele toezicht in het natuurterrein
opgeschroefd. Om de rust in het gebied te bewaren
worden er per dag maximaal 6 dagvergunningen afgegeven aan mensen die beschikken over een geldige
VISpas. De inkomsten uit de verkoop van deze dag
vergunningen vloeien terug in het pilotproject ten behoeve van verbetering van de vismogelijkheden en beheer
van het terrein. De pilot loopt tot september 2023.

Aalstal in de Reest bij IJhorst
“Geschiedenis en verhalen uit lang vervlogen tijden
komen tot leven”
In de Reest bij de kerk in IJhorst ligt een volledig
gereconstrueerde aalstal. De oorspronkelijke aalstal
dateert uit de 13e eeuw en was onderdeel van de verdwenen havezate Dunningen. De aalstal heeft ruim 600
jaar dienst gedaan als vangtuig en om in latere jaren de
pastoor respectievelijk de dominee te voorzien van verse
vis als onderdeel van hun inkomen. Helaas raakte de
aalstal dusdanig in verval dat in de 19e eeuw niets anders
meer restte dan ruiming. In 2015 is de aalstal op initiatief
van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst –
Staphorst e.o. volledig gereconstrueerd en zijn vrijwilligers gestart met monitoring van de visstand.

Vliegvistraject Doorbraak
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Excursies

Om het historische belang en concept van de aalstal
onder een breder publiek kenbaar te maken, hebben
vrijwilligers van Sportvisserij Oost-Nederland vanaf eind
juli tot en met eind oktober 2021 excursies georganiseerd
voor een breed publiek. Tijdens de excursies werd de
fuik in de aalstal gelicht en was er ook aandacht voor
een stukje historie van de aalstal en omliggende groene
elementen in de omgeving.

Swimway Vecht - Tijdens het onderzoek werden 19 kwabalen gevangen

Aalstal Ijhorst

Vangsten

Evenals in voorgaande liepen de vangsten dit jaar enorm
uiteen. Opvallend was dat vooral met stroming veel vis
gevangen werd! Het geringste aantal gevangen vissen
was rond de tien exemplaren, terwijl de grootste vangst
uit zo’n 300 vissen bestond. Naast alvers, riviergrondels
en baarzen werden 3 palingen in lengtes van 30, 32 en
58 cm gevangen, een mooi bewijs dat er ook nog jonge
paling in de Reest voorkomt. Baars en kolblei werden
regelmatig behoorlijk goed gevangen. Overige soorten die mondjesmaat gevangen werden, waren kolblei,
snoek, pos, ruisvoorn en een enkele zeelt.

het vismigratie onderzoek door fuiken te legen en te
assisteren bij visstand bemonsteringen. Ook afgelopen
jaar hebben vrijwilligers geholpen bij het onderzoek.
Zo hebben diverse wedstrijdvissers onder begeleiding
van Sportvisserij Oost-Nederland 29 windes gevangen.
Een deel van deze vissen is vervolgens gezenderd door
Sportvisserij Nederland. Het project bevindt zich in de
afrondende fase, diverse onderzoeksdata is de afge
lopen jaar geanalyseerd. In de loop van 2022 worden de
onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Sportvisserijvoorzieningen
Mindervalide vissteiger Bergentheim

In het Overijsselse Bergentheim zijn de vismogelijkheden
redelijk beperkt en nog beperkter wanneer je minder
valide bent. Mindervalide vissers klopten om deze reden
aan bij hengelsportvereniging Bergentheim e.o. die op
haar beurt de hulp van Sportvisserij Oost-Nederland
inschakelde.

Swimway Vecht

In 2018 is gestart met het vier jaar durende vismigratieproject Swimway Vecht. Tijdens verschillende deelonderzoeken verzamelden 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 migratiebarrières
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. De afgelopen jaren heeft
Sportvisserij Oost-Nederland samen met een groep van
25 vrijwilligers een belangrijke bijdrage geleverd aan
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Mindervalide steiger

WATER EN VIS

Samen met HSV Bergentheim e.o. werd al in 2020 een
mooi plan gemaakt voor de aanleg van een steiger bij
een kleine vijver bij de plaatselijke sporthal. Een mooie
beschutte stek met rondom wat begroeiing in de vorm van
riet en wilgen. Hier zou je als mindervalide visser in alle rust
kunnen zitten. Er was heel wat tekenwerk door de aan
nemer nodig om een ideale situatie te creëren die voldeed
aan de voorwaarden die de gemeente stelde aan de
steiger. Medio september 2021 was het zover en werd de
steiger in gebruik genomen. Deze steiger is aangelegd met
subsidie van de gemeente Hardenberg en bijdragen van
HSV Bergentheim e.o. en Sportvisserij Oost-Nederland.

Enterveen

Eind augustus is grootschalig onderhoud gepleegd bij het
Enterveen samen met een groep enthousiaste en hard
werkende vrijwilligers van HSV 't Zumpke uit Enter. Mans
hoge bramenstruiken en over het water hangende en in
het water groeiende takken zijn op een aantal visstekken
weggehaald om de bevisbaarheid te vergroten. In overleg
met de eigenaar, Staatsbosbeheer, zijn de ruim 20 jaar
oude steigers verwijderd. Er is een nieuwe beschoeiing
geplaatst en lege plekken zijn opgevuld. Door de
jaren heen hadden wind en golfwerking er namelijk voor
gezorgd dat de visplekken flink waren uitgespoeld. In het
voorjaar van 2022 worden de plekken nog ingezaaid,
maar begin december jl. kon er al weer gevist worden.

Mindervalidesteiger Wierden

Op maandag 30 augustus jl. ging een lang gekoesterde
wens van HSV Ons Genoegen Wierden in vervulling: de
officiële opening van hun minder validen vissteiger.

Speciaal voor deze gelegenheid waren enkele cliënten
van Dagvoorziening de Eikenlaan van zorginstelling
Carintreggeland uitgenodigd om meteen een hengeltje
uit te gooien. Onder het genot van een hapje en drankje
voor alle genodigden werd het een geslaagde middag.
Met de realisatie van de ruime visplaats biedt de vereniging mindervalide mensen de mogelijkheid om onder
begeleiding te komen vissen. Aan de realisatie van de
visplaats hebben verschillende lokale bedrijven een
mooie bijdrage geleverd, waarbij ook een deel gesponsord is. Ook is een deel gefinancierd door Sportvisserij
Nederland. Sportvisserij Oost-Nederland heeft HSV Ons
Genoegen Wierden ontzorgt in het vergunningentraject.

Visvlonders Steenwijkerdiep

Afgelopen najaar zijn de visvlonders en parkeerhavens
aan het Steenwijkerdiep Zuid opgeleverd. Het was een
project van lange adem, maar na vele jaren is het weer
mogelijk om hier kleinschalige viswedstrijden te vissen!
De plasdras oever is gebleven, maar dankzij de 25
vlonders en parkeerhavens kunnen onze verenigingen
hier weer veilig vissen. Het werk van de aannemer en de
aanleg van vlonders is in goed contact en nauw overleg
gegaan met de aanwonenden en betrokken hengelsportverenigingen. In gezamenlijkheid is besloten om het
aantal visvlonders te beperken tot 25 vissteigers. De tijd
heeft het oorspronkelijke project een beetje ingehaald.
De vijftig visvlonders zijn niet langer noodzakelijk. Met
het huidige traject blijft het vissen voor de lange termijn
goed mogelijk en ook voldoet het aan de behoefte van
betrokken, lokale verenigingen.

Steigers Steenwijkerrdiep
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Brugdelen Bijkersplas vervangen

Hengelsportverenigingen kunnen voor dit traject viswedstrijden aanvragen via het VWRP. Wel zijn er bijzondere
bepalingen die in de wedstrijdtoestemmingen opgenomen, zoals een aanrijroute en ook het parkeren in de
daarvoor aangewezen parkeerhavens.

aan de zuidzijde een 3 tal visplekken vrijgemaakt met de
bosmaaier en hebben we de bebording aangepast. Het
is niet de bedoeling om met de auto over het fietspad te
rijden, daar zal streng op worden gehandhaafd door de
BOA's.

Steigers Linderbeek Vroomshoop

Visplek Stobbeplas verbeterd

Eind 2021 zijn maar liefst 30 vissteigers aangelegd
aan het zandpad tussen het Overijssels kanaal en de
Linderbeek tussen Vroomshoop en Daarle. De steigers
zijn gerealiseerd dankzij een bijdrage van Sportvisserij
Nederland en Hengelsportvereniging Ons Genoegen
te Vroomshoop. Sportvisserij Oost-Nederland heeft het
traject begeleid.

Stelconplaten Zwarte Water

Langs het Zwarte Water, net buiten Hasselt zijn 17
visplaatsen d.m.v. stelconplaten aangelegd. Langs het
Jaagpad liggen 13 platen en de overige 4 stuks liggen ter
hoogte van de parkeerplaats. Nog voordat de rijplaten
waren opgehaald, waren de nieuwe, vlakke visplaatsen
al in gebruik genomen en goedgekeurd door de eerste
vissers.

Extra visplekken De Markte

Medio 2021 zijn de vismogelijkheden aan De Markte,
de zandwinput langs de A28 ten noorden van Zwolle,
uitgebreid. Er is door de gemeente een fietspad aan
gelegd aan de zuidzijde van de vijver en in goed overleg
mag er nu ook vanaf deze zijde gevist worden. Voorheen
mocht er alleen ter hoogte van de carpoolplaats aan de
westzijde van de vijver gevist worden. Zelf hebben we
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De achterste visstek bij de Stobbeplas ligt heel laag in
het landschap en is hierdoor altijd vrij drassig. Ook heeft
de wind er voor gezorgd dat er veel zand was weggeslagen van de plek en deze dus flink kleiner is geworden door de jaren heen. Van de gemeente Hardenberg
konden we een paar m3 zand krijgen en in overleg met
Staatsbosbeheer hebben we dit gebruikt om de visplek
te herstellen. Een grote boomstam dwars voor de stek,
op zijn plek gehouden met paaltjes, dient als natuurlijke
barrière tegen golfslag en houdt het zand op zijn plek.
Hopelijk kunnen we weer een paar jaar vooruit met deze
verbeterde stek.

Brugdelen Bijkersplas vervangen

Eind 2014 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd bij de
Bijkersplas om de sportvisserijmogelijkheden te verbeteren. Na ruim 7 jaren hun plicht te hebben gedaan waren
de populieren bruggetjes bij het oostelijk gelegen eiland
aan vervanging toe. Ook het door een van onze vrijwilligers zelfgemaakte kenmerkende witte bruggetje moest
eraan geloven. Er zijn nieuwe bruggen geplaatst, waarop
gaas is aangebracht tegen de gladheid. De eilandjes
aan de westzijde zijn voorzien van nieuwe houtsnippers.
Daarmee zijn de stekken weer prima bereikbaar en kan
er weer comfortabel gevist worden.

WATER EN VIS

Stichting Visserijkundig
Onderzoek Oost-Nederland

Aangezien 2021 nog steeds in het teken van corona
stond, heeft onze monitoringsgroep helaas in het voorjaar geen activiteiten kunnen uitvoeren. Wel kon het
traditionele afsluitingsetentje doorgaan, ditmaal in de
vorm van een barbecue bij William van der Veen thuis.
De opkomst was, gezien de vakantie periode, redelijk.
Er zijn die avond onder het genot van een hapje en een
drankje 2 zilveren erespelden uitgereikt aan Anton van
Triest en Jasper Onderstal voor hun 12.5 jarig jubileum
bij de Stichting. Klaus Fischer was er niet bij, hij heeft de
speld op de vrijwilligersvisdag van Sportvisserij OostNederland alsnog uitgereikt gekregen.
De zomer is gelukkig in Oost-Nederland rustig verlopen,
er waren geen calamiteiten door te weinig of teveel neerslag. De IJssel heeft aan het einde van de zomer / begin
van het najaar wel extreem laag gestaan. Ingrijpen was
nodig op 1 locatie nabij Deventer waar we tevens een
nieuw groepslid mochten verwelkomen in de persoon
van Bianca Valk. Gezien de landelijke en federatieve
doelstellingen m.b.t. diversiteit en inclusie in de hengelsport zijn we blij met deze eerste dame in de groep.
Traditiegetrouw zijn we ook weer op pad geweest met
studenten van het Zone.College. Ieder jaar introduceren
we de studenten met een onderzoek met de zegen en
elektro visserij. Ook dit jaar mochten we aan de gang in
de nevengeulen bij Diffelen en Camping de Koeksebelt
in Ommen. De studenten hebben, wegens het overlijden
van een medestudent en de coronapandemie, weinig
kunnen voorbereiden. Gelukkig waren we zelf wel voorbereid en liep het onderzoek goed. De elektro visserij is
te riskant om door iedereen te laten uitvoeren, daarom
zijn 2 studenten mee geweest aan boord en hebben
geassisteerd bij het scheppen van vissen.

De monitoringsgroep is sinds 2021 uitgebreid met 2 extra
vrijwilligers, te weten Bianca Valk en Maikel Scholten.

Groepsleden:

Jan Telleman (vzt)
Edwin Riegman
Klaus Fischer
Paul de Ram
Thom de Waard
Hans van Til
Peter Mas
Arné Hissink
Jasper Onderstal
Chris Klaassen
Dik Pruis
Bianca Valk

Jan van Waardenburg
William van der Veen
Jeoffrey Zwiggelaar
Mark Kouwenhoven
Anton van Triest
Marijn Hegeman
Renée Alfring
Tim Hulshof
Christian van der Veen
Ben Zwinselman
Maikel Scholten

Visreddingen Limburg

Waar het in Oost-Nederland erg meeviel, ging het in
Limburg vreselijk mis met zomerse overstromingen. Een
regelrechte ramp voor de inwoners die zijn weerga niet
kent. Ook voor de Sportvisserij was de ramp lokaal groot.
Met de overstromingen zijn vissen op talloze plekken in
de problemen gekomen. Hierdoor regende het telefoontjes bij Sportvisserij Limburg. Ook meldingen via diverse
Facebook en WhatsApp groepen stroomden binnen.
Letterlijk zaten ze met de handen in het haar en kwam er,
na kort onderling contact, een unieke samenwerking tot
stand. Na een paar uur bellen, tot laat in de avond, stond
OAB Nederland, vergezeld met een zestal vrijwilligers
van de Stichting Visserijkundig Onderzoek OostNederland, klaar om te vertrekken richting Limburg. Na
de briefing gingen zij, samen met de federatie Limburg
en lokale vrijwilligers, op pad om zoveel mogelijk vissen

Visreddingen Limburg
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te redden. Op veel plekken bleek het terrein echter zo
uitgestrekt en/of onbegaanbaar dat effectief afvissen erg
moeilijk zou worden. Er werd afgesproken dat de situatie
in de gaten gehouden zou worden en als het water
zakt, en onze hulp is nodig, wij opnieuw uitrukken om te
helpen. Hulde aan de tientallen, misschien wel honderden vrijwilligers die uit alle windstreken zijn gekomen en
hielpen waar het kon!

VBC Reest en Wieden

Binnen de VBC Reest en Wieden
is een meerjarig karperuitzetplan
voor open, grote wateren goedgekeurd. Het karperuitzetplan is geldig voor meerdere
grote wateren en voorziet in mogelijkheden tot het
uitzetten van karper tot 2035. Afgelopen december zijn
de eerste vissen in samenwerking met KSN Zwolle en het
waterschap Drents Overijsselse Delta uitgezet.
Hengelsportvereniging het Poldervoorntje heeft samen
met het waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Noordoostpolder en Sportvisserij Oost-Nederland binnen de
VBC Zuiderzeeland afspraken gemaakt over het starten
van een harkbootpilot in stedelijk gebied.

VBC Vallei & Veluwe

Visredding Bolwerkerskolk

Karper overzetten mogelijke oorzaak Koi
Herpes Virus Wijhe en Olst

Nadat in juli honderden karpers in de Bergingsvijver in
Wijhe het leven lieten, trad eind augustus in de Lange
Kolk in Olst ook een grote vissterfte op. Het Koi Herpes
Virus was hoogst waarschijnlijk de oorzaak bleek na
onderzoek verricht door een laboratorium in Lelystad.
Ontzettend zonde, zeker omdat het vermoeden heerst
dat het virus van het ene water in het andere terecht is
gekomen door het overzetten van karper. In de Lange
Kolk werd tijdelijk een visverbod ingesteld, waarmee HSV
Olst verdere verspreiding van het virus via bijvoorbeeld
schepnetten of lijnen heeft willen voorkomen. Via onze
sociale mediakanalen hebben we sportvissers geatten
deerd op de risico’s van het overzetten van karpers
van het ene naar het andere water in relatie tot het Koi
Herpes Virus.

Visstandbeheercommissies

In de diverse visstandbeheercommissies wordt beleid besproken en worden afspraken gemaakt over sportvisserij
gerelateerde zaken zoals visuitzet, beheer en onderhoud
van wateren en waterkwaliteit. Hieronder schetsen we
enkele ontwikkelingen en successen die in afstemming
met waterschappen en binnen de VBC’s zijn behaald:
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De VBC Vallei en Veluwe is in 2021 enkele keren bijeen
gekomen. Gelukkig bood in deze tijd de digitale omgeving meer mogelijkheden om te vergaderen. De afspraken rond de Werkwijze ‘Vissen in Nood’ zijn geëvalueerd
en hebben een vervolg gekregen. Er is een vervolg
gegeven richting een loodvrij pilot gebied binnen het
waterschap, zijnde pilotgebied loodvrij Eem in het gebied
van Sportvisserij MidWest Nederland. Er zijn gezamen
lijke afspraken gemaakt over een werkwijze ter vervanging van de verplichte VISplan. Door het vaststellen van
deze werkwijze kan er sneller en actiever gestart worden
met de viswateren. De beide sportvisserijpartijen binnen
de VBC hebben ingesproken op het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP) van het waterschap. Binnen de VBC
zijn de plannen m.b.t. Sportvisserij Op de Kaart gedeeld,
hier wordt in 2022 een vervolg aan gegeven. De bezetting binnen de VBC vanuit het waterschap onderging een
verschuiving, zo ging Gerard Willemsen met pensioen en
vertrok zijn opvolger al weer kort na het toetreden aan de
VBC bij het waterschap. In 2022 zal de VBC weer terug
gaan naar de volledige bezetting.

VBC Rijn en IJssel

De VBC Rijn en IJssel is beperkt digitaal bijeen gekomen.
Wel heeft er tussen alle coronamaatregelen door een
bestuurlijke bijeenkomst bij de vistrap in Doesburg kunnen plaatsvinden. Verder is binnen de VBC gesproken
over droogte en sportvisserij (maatregelen, lange termijn,
stand van zaken, compensatie vislocaties, partnerschap
etc.), evaluatie en vervolg van het project Diepe Gaten,
het onderzoek van de vispassage Doesburg (oplevering
rapport, conclusies, vervolg) en over Sportvisserij Op de
Kaart & realisatie VISparels.

WATER EN VIS

Waterbeheerplannen

De provincies en waterschappen ontwikkelen om de
7 jaar nieuwe langdurige investeringsprogramma’s en
maatregelen t.b.v. het waterbeheer. In navolging van
de in 2020 georganiseerde inspraakprocessen op de
waterbeheerplannen heeft Sportvisserij Oost-Nederland
in 2021 zienswijzen ingediend op het regionaal waterprogramma van de Provincie Overijssel en de waterbeheerplannen van de waterschappen Zuiderzeeland en Drents
Overijsselse Delta. Hierin hebben wij met name aandacht
gevraagd voor het belang van vismigratiemogelijkheden,
rivierdynamiek en bereikbare en toegankelijke viswateren. Daarnaast hebben we opgeroepen af te zien van
visserijvrije zones en recreatief medegebruik onderdeel
te laten zijn van de gestelde doelen overig water.
Met betrekking tot waterbeheerplan en het Blauwe
Omgevingsprogramma van waterschap Vallei en Veluwe
hebben de beide sportvisserij organisaties inspraaksessies bijgewoond. Voor waterschap Rijn en IJssel heeft de
sportvisserij ingesproken op het nieuwe waterbeheerplan
en zijn de maatregelen binnen het derde tracé van de
KRW besproken.

Karperwerkgroep

2021, eindelijk een jaar waarin
we weer karper konden uitzetten
doordat de coronamaatregelen
het toelieten. In totaal is er bijna 2.500 kg karper uitgezet
binnen het werkgebied van Sportvisserij Oost-Nederland.
Dit met behulp van de KSN regio Oost en Zwolle.
Er is o.a. karper uitgezet in het Twentekanaal, Schipbeek,
Buurserbeek Overijsels Kanaal, Meppelerdiep, Hoogeveense Vaart, Wold Aa, en Dedemsvaart. Ook voor 2022
staan er uitzettingen op het programma. Hopelijk kunnen

we het aantal wateren waarop uitgezet mag worden
nog uitbreiden door de bestaande uitzetplannen uit te
breiden met andere wateren en nieuwe afspraken te
maken met de waterbeheerder voor wateren waarvoor
nog geen uitzetplan van toepassing is.

Samenstelling

Hans Holsbeek (contactpersoon kantoor)
Pieter van de Werfhorst
Daaf Wolters
Christian Hummelink
Dick Spijker

Vliegviscommissie

Eind 2020 is onze vliegviscommissie opgericht. Deze
groep adviseert Sportvisserij Oost-Nederland daar wat
het vliegvissen betreft in het federatiegebied. De werkzaamheden van deze groep beperken zich niet alleen tot
adviezen. Zij ondersteunen de federatie bij het promotie
van het vliegvissen in het algemeen en bij de organisatie
van kleinschalige (vlieg)visevenementen. Het afgelopen
jaar heeft de vliegviscommissie een ondersteunende rol
gespeeld bij de totstandkoming en het promoten van de
pilot vliegvissen op de Doorbraak. Ook heeft de vliegviscommissie meerdere nieuwe, interessante vliegviswateren op de agenda gezet waarvan we gaan onderzoeken of er mogelijk in de toekomst iets met sportvisserij
mogelijk is. Door corona is het de vliegviscommissie het
afgelopen jaar niet gelukt om evenementen te organiseren of in contact te raken met hengelsportverenigingen
uit het gebied.

Samenstelling

Willem Bakker (contactpersoon kantoor)
Erik Hakkert
Jeroen Riekert
Bart Vos
Hyppo Wanders

Uitzet Spiegelkarper.
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ZomerVISkaravaan

Vislessen

2021 was weer een raar jaar voor de vislessen. Voor de
zomervakantie was het lesgeven door de coronamaatregelen zo goed als onmogelijk. Na de zomervakantie is
het i.v.m. de weersomstandigheden altijd een vrij korte
periode waarin er nog lesgegeven kan worden. Uitein
delijk konden er gelukkig nog 35 lessen gegeven worden
verspreid over het hele gebied. Dit hadden er nog meer
kunnen zijn, maar een aantal aanvragen zijn doorge
schoven naar 2022 i.v.m. tijd en weersomstandigheden.
Ook de vismeesterdagen konden helaas niet doorgaan,
een digitaal alternatief bood gedeeltelijk de oplossing,
we hopen dat we in 2022 een wat normaler jaar tegemoet kunnen zien.

ZomerVISkaravaan

Opnieuw heeft Sportvisserij Oost Nederland het afgelopen jaar ondersteuning geboden aan hengelsport
verenigingen tijdens de ZomerVISkaravaan. In de zo-

22

JAARVERSLAG 2021 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

mervakantieperiode zijn er op meerdere plekken in ons
gebied deze mooie jeugdevents georganiseerd. Het doel
van de ZomerVISkaravaan is om kinderen in hun directe
woonomgeving kennis te laten maken met en te begeleiden bij het sportvissen. Tevens wordt door promotie de
zichtbaarheid/bekendheid van de lokale hengelsportvereniging vergroot. Ondanks een lichtelijk aangepast protocol vanwege corona konden de VISkaravaans plaatsvinden in Zutphen, Steenwijk, Marknesse, Hengelo, Nijverdal,
Rijssen, Lochem en natuurlijk nog veel breder door het
land buiten ons werkgebied. Op ieder event was van alles
te beleven, zoals het zelf vissen onder begeleiding van
professionals, het leren maken van je eigen vistuigje, het
vechten met de grootste vissen op de drill-simulator en
natuurlijk een lesje biologie van de dieren en vissen onder
water. Naast allerlei leuke activiteiten, hebben de kinderen ook een goodiebag én een gratis hengel ontvangen.
Ook voor 2022 staat de ZomerVISkaravaan weer op de
planning.

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

de federatiegebieden maakten kennis met het vissen in de
rivier. Het weer werkte mee, onze vrijwilligers stonden te
popelen om hun passie door te geven aan de jeugd én er
werd vis gevangen. Kortom, het werd een prachtige dag!

Gezellig bijpraten

Al bij het ochtendgloren verzamelden de vrijwilligers zich
aan de Brummense kant van de veerpont BrummenBronkhorst. De federatietent werd opgebouwd en de
goodiebags werden gevuld. Onder het genot van een
bakje koffie met een plak cake werd eerst gezellig bij
gepraat door de vele vrijwilligers, die elkaar soms lang
niet gesproken hadden. Een mooi moment.

Vaste stok en feeder

Samen Vissen

Samen vissen, gratis visuitjes
voor cliënten van zorginstellingen

In heel Nederland is afgelopen zomer het project Samen
Vissen van start gegaan. Het project is een initiatief van
IVN, Sportvisserij Nederland en de federaties. Samen
VISsen Coaches brengen zorginstellingen in contact met
lokale hengelsportverenigingen om een dagdeel te gaan
vissen. Lekker naar buiten en in contact zijn met de
natuur dus! Ook in Oost-Nederland zijn vorig jaar tientallen van deze leuke visuitjes gratis georganiseerd en ook
het komende jaar staan er al weer tientallen visuitjes op
de agenda.

Junior IJsselfestijn Brummen

Na een jaar van afwezigheid organiseerden we op zaterdag 23 oktober samen met Hengelsportfederatie Midden
Nederland en HSV De Karper Brummen opnieuw een
Junior IJsselfestijn. Zo’n 35 jeugdige deelnemers uit bei-

Het vissen met de vaste stok binnen de kribvakken was
voor de meesten niet al te ingewikkeld. Er werden vooral
veel zwartbekgrondels gevangen. Hier en daar werd een
baarsje gevangen. Al snel werd een forse baars in het
aquarium gezet. Deze trok veel bekijks! Met het feedervissen werd beduidend minder gevangen. Voor veel
kinderen was het de eerste keer dat zij mochten werpen
met een lange, stevige feederhengel. Na een stukje
uitleg en een keer voordoen door de begeleiders, lukte
het de kinderen vaak zelf prima om de korf richting de
stroomnaad te werpen. Natuurlijk werd het gebruik van
loodvrije materialen ook uitgelegd en gepromoot, doordat de hele dag met loodvrije materialen gevist werd.
Na de lunch wisselden de groepen van type visserij,
zodat iedereen op beide manieren kon vissen. Ter afsluiting kregen alle kinderen een goed gevulde goodiebag
en werd de dag voor de kinderen afgesloten met een
ijsje. Nadat alles opgeruimd was, praatten de vrijwilligers
nog even gezellig na onder het genot van een drankje
en een paar bitterballen. Als bedankje kregen zij ook nog
een lekker Bronkhorster Veertje mee naar huis.

Junior IJsselfestijn Brummen
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VIS TV XL

Voor het eerst draaiden we mee in de nieuwe serie van
VIS TV XL met een aantal leuke en interessante items,
die op verschillende locaties in Oost-Nederland zijn
opgenomen.

Karpers vangen in Oldenzaal

In de tweede aflevering van VIS TV XL ging presentator
Thom Beentjes samen met Sjon Snijders met de vaste
stok vissen op karpers in Oldenzaal.

Windevissen in de Vecht en rovers uit de
IJssel

Vechtschippers

We hebben een leuk en ervaren team VECHTschippers
en afgelopen zomer konden ze voor het eerst uitvaren
én vissen. De gast aan boord was rolstoelafhankelijk
en kwam een dagje genieten met zijn
gezin. Het was een prachtige dag en
er kwamen ook nog een paar snoeken
aan boord. Klik op de QR code voor een
impressie van dit geslaagde visuitje met
de VECHTschippers.
https://www.youtube.com/watch?v=Hn6TUa_gdM8

In de derde aflevering van VIS TV XL visten Marco Kraal
en Paula Petiet in de Overijsselse Vecht bij Dalfsen. Ze
vissen met feederhengels op winde. Presentator Thom
Beentjes stapte aan boord bij Jarno Dingerink voor een
dag vissen in de IJssel rondom Zwolle op roofvis.

Jeugd wedstrijdteams en illegale fuiken

Presentator Daniël Weyers reisde af naar Deventer om
een ochtend mee te varen met onze BOA Hans Holsbeek. Terwijl ze koers zetten naar een gemelde palingfuik, interviewde Daniël Hans over zijn werkzaamheden
als opsporingsambtenaar en de werking van het meldpunt visstroperij.

VECHTschippers

Vissen met de VECHTschippers

Vang5

VIS TV XL

Gratis opruimsets gratis voor hsv-en en vrijwilligers
Speciaal voor Vang5 heeft Sportvisserij Oost-Nederland
complete opruimsets (grijpers, zakken, handschoenen)
beschikbaar gesteld aan haar aangesloten verenigingen
en alle ruim 200 vrijwilligers. Helaas is lang niet door
iedereen gebruik gemaakt van deze service. Via de verdeelpunten hebben we uiteindelijk wel gezorgd dat het
overgrote deel van de materialen naar andere geïnteresseerden is gegaan, zodat ze wel in het veld gebruikt
worden.

In de laatste aflevering van VIS TV XL op zondag 3 juli
stapte Jan Willem Weijers aan boord bij onze VECHTschippers om een dagje te vissen met Nicole, die vanuit
haar rolstoel een heerlijke dag beleefde.
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Sportvisserij Nederland en de federaties hebben er ‘schoon’ genoeg van:
zwerfafval in en rond het water. Daarom
zijn wij onder de naam Vang5
gezamenlijk een grootschalige
opruimactie gestart.
Met Vang5 roepen we alle sportvissers
op tijdens of na het vissen ten minste 5 stuks afval (of 5
minuten) op te ruimen op en rond zijn of haar visstek. Als
elke visser dat één keer per jaar doet, scheelt dat maar
liefst 10 miljoen stuks afval. Een enorme impact op het
zwerfafvalprobleem!
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Snelstartgids voor Sportvissers

Om sportvissers wat overzicht te geven in de vele mogelijkheden, voorzieningen en regels binnen de sportvisserij
hebben we een Snelstartgids voor Sportvissers ontwikkeld. Alleen de belangrijkste basisinformatie en gebruiken staan beknopt vermeld. Daarom is het belangrijk om
gedetailleerde en aanvullende informatie op te zoeken
via de verschillende onderdelen op
onze website, in de Gezamenlijke Lijst
van Nederlandse Viswateren of via
www.visplanner.nl.
Er is ook een digitale, responsive versie beschikbaar via onze website.
https://www.sportvisserijoostnederland.nl/files/snelstartgids-voor-sportvissers-tbv-mobiel_def-pdf_11269.pdf

In de najaarseditie besteedden we aandacht aan de
nieuwe fly-only zone de Doorbraak in Twente. Onze
vliegviscommissie stelde zich voor én gaven de beste
vliegvistips. Op wedstrijdgebied zetten we twee junioren
van onze jeugdwedstrijdteams in het zonnetje vanwege
hun prestaties op de Open Nationale Kampioenschappen. Opnieuw konden we een collega voorstellen:
Dirk Otten, onze Adviseur Verenigingen. Oude tijden
herleefden in het artikel over de historische aalstal in de
Reest bij IJhorst. We benadrukten onze samenwerking
met Cambio Deventer in een interview met een van de
trajectmedewerkers, die helpt om visstekken langs de
IJssel schoon te houden. Om duidelijkheid te verschaffen in de wirwar van regels, legden we je het verschil uit
tussen visrecht en looprecht.
>> ACTUELE INFORMATIE UIT JOUW REGIO > WWW.SPORTVISSERIJOOSTNEDERLAND.NL

OOSTNEDERLAND

>> ACTUELE INFORMATIE UIT JOUW REGIO > WWW.SPORTVISSERIJOOSTNEDERLAND.NL

OOSTNEDERLAND
IN DEZE BIJLAGE:
>>VISSTEKKEN IN DE REGIO
>> SPORTVISSERIJVOORZIENINGEN
>> SPORTVISPARADIJS DRENTHE
>> SWIMWAY VECHT ONDERZOEK
>> BOA WILFRED SOLLIE

IN DEZE BIJLAGE:
>> KEANO JANSEN EN BO BREUKER
SCHITTEREN OP ONK’S
>> VISSTEIGER VOOR MINDERVALIDEN
>> EVEN VOORSTELLEN: DIRK OTTEN
>> TIP: DIGITALE NIEUWSBRIEF
>> FLY ONLY ZONE DE DOORBRAAK
>> AALSTAL IN DE REEST BIJ IJHORST
>> VISRECHT IS GEEN LOOPRECHT
>> WERKEN AAN SCHONE VISSTEKKEN

REGIONIEUWS OOST-NEDERLAND >> DECEMBER 2021 >> HET

.NL
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VISblad najaar
REGIONIEUWS OOST-NEDERLAND >> MEI 2021 >> HET

.NL
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VISblad voorjaar
Snelstartgids voor sportvissers

Regio-edities Hét VISblad

Zoals gebruikelijk ontving elke VISpashouder uit
Oost-Nederland afgelopen voor- en najaar weer gratis
de regio-editie van Hét VISblad. Bij de voorjaarseditie
ontving ieder ook nog eens gratis een Snelstartgids voor
Sportvissers. Aan bod kwamen verder de vele vismogelijkheden en watertypen in ons gebied. Voor elke sportvisser is er wel een mooie visstek te vinden namelijk. Ook
aan mindervalide vissers wordt gedacht bij het realiseren
van voorzieningen op verschillende locaties. Een speciale bijdrage ontvingen we van Sportvisserij Groningen
Drenthe in de vorm van een mooi artikel waarin sportvisser Herwin Kwint een kijkje gaf in zijn visserij rondom
Beilen. We stelden onze nieuwe collega Wilfred Sollie
voor en we brachten de lezer weer op de hoogte van de
bijzondere vangsten en resultaten in het migratieproject
Swimway Vecht.

Digitale mediakanalen

Onze website biedt naast actueel nieuws nog altijd een
belangrijke bron van informatie. Speciaal voor vrijwilligers
hebben we een extra menu ingericht.
Naast de reguliere digitale nieuwsbrief verschijnt sinds
vorig jaar ook een digitale Vrijwilligersnieuwsbrief. De
verschijningsfrequentie hiervan is maximaal 4 keer per
jaar.
Het aantal volgers op onze Facebookpagina is met zo’n
17% gestegen naar 2830. Medio 2021 zijn we Instagram
meer gaan gebruiken door dit kanaal te koppelen met
ons Facebookaccount. Eind 2021 volgden bijna 400 mensen ons via Instagram. Opvallend is dat de betrokkenheid
op Instagram relatief hoger ligt dan op Facebook.
Twitter en LinkedIn worden nog beperkt gebruikt. Enkele
medewerkers delen interessante items via hun eigen
LinkedIn-profielen.
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Controle en handhaving

Boa’s en controleurs

In het voorjaar van 2021 is er invulling gegeven aan de
0,5 FTE functie voor BOA met de aanstelling van
Wilfred Sollie. De wens is om dit uit te breiden naar 1 FTE
voor 2022. In 2021 had Sportvisserij Oost-Nederland de
beschikking over 12 vrijwillige BOA’s en nog een viertal
BOA’s die via een convenant of werkinstructies controles
uitvoerden. Door de BOA’s zijn de verplichte cursussen
gevolgd om de opsporingsaktes te kunnen verlengen

BOA's
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en gecertificeerd te zijn voor het gebruik van geweldsmiddelen (veiligheidsmiddelen).
Voor onze federatieve controleurs geldt dat zij centraal
worden aangestuurd door de nieuw aangestelde coördinator federatieve controleurs, G. Duchatteau. Sportvisserij Oost-Nederland heeft meer dan 90 federatieve
controleurs die een controlerende taak hebben langs de
waterkant. Zij treden voornamelijk op als ambassadeurs
optreden en hebben een oor- en oogfunctie.

CONTROLE EN HANDHAVING

Deze situatie heeft natuurlijk weinig met vissen te maken.

Resultaten controle BRS / RCS

Door de BOA’s zijn er 5.577 vissers gecontroleerd waarvan
er 377 een waarschuwing hebben gekregen en 236 een
proces-verbaal. De meeste verbalen zijn gevallen op het
niet hebben van een Vispas en het overtreden van de
algemene voorwaarden waaronder gevist mag worden.
De federatieve controleurs hebben 3.299 vissers
gecontroleerd waarvan er 401 een waarschuwing hebben
gekregen.
7
				
31
5
7
49
21
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Geen VISpas
Gesloten tijd aassoorten
Overtreding andere voorwaarden
Niet op eerste vordering tonene VISpas
Geen toestemming > 2 hengels
Ondermaatse vis
Vissen met levend aas
Overigen
Processen-verbaal Visserijwet 2021

Gezamenlijke acties en samenwerking andere handhavende
partijen

Sportvisserij Oost-Nederland neemt
deel in tal van Waterplannen, zoals
het Waterplan in de Kop van Overijsel, Waterplan Kampen e.o. en het
Waterplan Zwolle e.o.. Hierbij wordt
er gebruik gemaakt van de surveillanceboot. Daarnaast merken wij dat de milieuagenten
van de verschillende politiedistricten steeds vaker willen
samenwerken in het buitengebied. Een mooi voorbeeld
hiervan is het Greenteam. Het Greenteam is een vrijwillig,
niet geheel vrijblijvend samenwerkingsverband tussen
verschillende handhavende partijen. De politie IJsselland-zuid fungeert als trekker van dit team.
Sportvisserij Oost-Nederland neemt deel aan de werkgroep Veilig Buitengebied waar het doel is om een
sluitend netwerk te creëren waardoor er een beter zicht
ontstaat op onveilige situaties en criminaliteit in het
buitengebied. Het buitengebied is kwetsbaar voor de
georganiseerde criminaliteit (ondermijning).
Samen met de federatie Midden Nederland hebben we
op één dag bijna de gehele IJssel gecontroleerd met
twee controleboten. Dit was een zeer geslaagde dag die
zeker herhaald gaat worden.
Het convenant om te kunnen samenwerken in het
Toezichtplan Overijsselse Vecht was afgelopen en via
een werkinstructie zal hieraan een nieuw vervolg worden
gegeven waarbij zich nog meer handhavende partijen
zullen aansluiten. In 2022 gaan we hiermee van start.
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Wedstrijdsport

Noordoostelijk Kampioenschap

In 2021 lag de organisatie van het Noordoostelijk
Kampioenschap (NOK) bij Sportvisserij Oost-Nederland.
Waar het NOK normaliter de eerste wedstrijd is die we in
het jaar organiseren en waar we dus eigenlijk het seizoen
aftrappen, was het dit jaar later. Op zaterdag 18 september vond het NOK plaats in het Beukerskanaal tussen
Steenwijk en Giethoorn. Met 167 deelnemers vanuit
de 3 Noordelijke federaties was het wederom een van
de grootste wedstrijden van Nederland. Het weer was
geweldig, de vangsten waren iets minder, maar toch hebben de deelnemers bijna 210 kilo vis weten te vangen.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd.
De winnaar in de categorie feeder is geworden Gerit
Kikkert namens federatie Sportvisserij Oost-Nederland
met 28.620 gram vis. De winnaar in de categorie dobberdragend is geworden Wim Fühler namens Sportvisserij
Groningen Drenthe met 4.880 gram vis. Vanwege de
geldende coronamaatregelen moesten de prijzen helaas
nagestuurd of overgemaakt dan wel bij de winnaars
persoonlijk langsgebracht worden. Komend jaar ligt de
organisatie van het NOK bij Sportvisserij Friesland, we
wensen hen succes met de organisatie van deze wedstrijd.

Federatief Kampioenschap
Streetfishing

Gelukkig was de vis de deelnemers beter gezind dan de
editie van vorig jaar. Waar er vorig jaar slechts 9 teams
met vis waren, konden dit jaar op 5 teams na alle teams
tenminste 1 vis melden in de app.
De prijsuitreiking werd gedaan door de voorzitters van
Sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsportfederatie
Midden Nederland, Ingmar Boersma en Bennie van Til.
Voor de top 10 was er een geldprijs en het team dat eerste werd, kreeg per persoon ook nog een mooie
glazen bokaal! Na afloop van de prijsuitreiking was er
voor een iedereen een uitgebreid stamppot buffet waar
flink gebruik van werd gemaakt.

Top 3

1. Rutbekers
Jelke van Dronkelaar en Slobodan Rogulic 182 cm vis
2. De Niebo’s
Gerard Rauw en Nick Wentink - 171 cm vis
3. JoTo
Thomas Broekhuizen en Jordy van Loo 158 cm vis
Uit de einduitslag is de top 11 geplaatst voor het NK
Streetfishing

Op zaterdag 2 oktober februari werd de selectiewedstrijd
Streetfishing Zwolle gevist in de stadsgrachten van
Zwolle. Deze wedstrijd werd gezamenlijk georganiseerd
door Sportvisserij Oost-Nederland, Hengelsport Fede
ratie Midden Nederland en Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle. Met een deelnemersveld van 41 teams
kunnen we spreken van een mooie opkomst, de grootste
selectiewedstrijd van Nederland. Via deze selectie
wedstrijd konden teams zich plaatsen voor de landelijke
finale het Nederlands Kampioenschap Streetfishing.
Alle deelnemers ontvingen een uitgebreid loodvrij pakket, bestaande uit jigkoppen, bullet sinkers en dropshot
gewichten, allemaal in verschillende gewichten. Deze
wedstrijd moest namelijk loodvrij gevist worden even als
het Nederlands kampioenschap.
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NK Streetfishing

WEDSTRIJDSPORT

Geertje Veenstra won het Federatief Kampioenschap Dobbervissen Dames

Federatief Kampioenschap
Dobbervissen Dames

Het aantal deelnemers aan het Federatief Kampioenschap Dobbervissen Dames stijgt gestaag. Op zaterdag
8 juli streken 16 deelnemers neer op de steigers langs
het Ommerkanaal bij Ommen. Het weer zat mee, de vis
liet zich echter lastig vangen. Gezamenlijk werd slechts
2.480 gram vis gevangen.
Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen,
hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van een aantal zogeheten blokkers. Doordat 2 blokkers aan het begin
en 2 blokkers aan het eind van het parcours meevisten,
werden de kopplekken opgeheven, waardoor de kansen
voor alle deelnemers gelijk waren. Dat dit een goede
maatregel is, bleek wel uit de vangsten van een van de
blokkers (Demi Jansen)! Deze werd namelijk de grote
winnaar. Uiteraard telde zijn vangst van ruim 6 kilogram
vis niet mee voor de wedstrijd.

Federatief Kampioen 2021

Winnares van het Federatief Kampioenschap Dames
2021 werd Geertje Veenstra met 450 gram vis. Tweede
werd Josanne Goorman met 390 gram vis en de derde
plek was voor Sita Sadhoe met 370 gram vis.
Om het wedstrijdvissen onder de jeugd te stimuleren
waren er 2 extra geldprijzen beschikbaar gesteld.
Josanne Goorman en Kyra Keijzer waren de gelukkigen
die deze prijzen wonnen. Voor Kyra was het haar eerste
Federatieve Kampioenschap, dus een prestatie om trots
op te zijn.

Youth Challenge

In 2021 zijn er wederom Youth Challenge wedstrijden georganiseerd. Nieuw was in 2021 een toevoeging van een
competitie model aan deze wedstrijden. Naast de
individuele wedstrijden met individuele prijzen verdienden de deelnemers punten per wedstrijd waaraan ze
deelnamen. Uiteindelijk werd hier een eindstand van
gemaakt met mooie geldprijzen. Dit alles verzorgd door
de goede samenwerking van de federaties! Zoë Jansen
van HSV Bathmen viste de laatste en tevens beslissende
wedstrijd een derde plek, goed voor brons. Datzelfde
resultaat wist zij ook te behalen in de competitie uitslag.
Een knappe prestatie.

Federatief Clubkampioenschap

Tijdens het Federatief Clubkampioenschap gingen op
25 september 4 clubs de strijd met elkaar aan in teams
van maximaal 15 vissers. Om de federatieve finale wat
toegankelijker te maken is er afgestapt van het vissen in
voorrondes en zo kun dus elke club zich direct inschrijven voor de federatieve finale, om hier kans te maken om
de titel en de plaatsing! Deze organisatie heeft helaas
niet tot meer deelname geleid.
Met een gelijk aantal punten bleek het gewicht de
doorslag te geven in het voordeel van HSV Ons Belang
Zutphen en werd HSV Haaksbergen tweede. HSV Steenwijk pakte de derde plaats met drie punten minder en De
Hengelsport Zwolle sloot de rij. HSV Ons Belang en HSV
Haaksbergen gingen door naar de landelijke finale waar
HSV Haaksbergen het tot de derde trede van het podium
schopte en met de bronzen medaille naar huis ging.
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de prijzenwedstrijd. Dus naast kampioen worden van de
prijzenwedstrijd, konden de deelnemers in de gewenste
categorie ook nog eens Federatief Kampioen worden!
Wel moesten de deelnemers alles uit de kast halen om
vis te vangen, aangezien de vangsten, waarschijnlijk door
het vele water in de weken voorafgaand aan de wedstrijd
en de plotselinge temperatuurdip, erg slecht waren.

Kampioenen

Uiteindelijk waren er toch kampioensborden uit te reiken.
F. Berkhof werd Federatief Kampioen Senioren Dobber
dragend in het B vak met 2010 gram vis. In het A vak
pakte Lars Buth de eerste plaats met 1160 gram en was
daarmee tevens de beste Junior U15/20. In de categorie
Feedervissen werd Klaas van Veen kampioen in het D
vak met 2200 gram. Vakwinnaar in vak C werd John van
Maasbommel met 140 gram vis.

Selectiewedstrijden vijvervissen
Barbeel koppelwedstrijd

Barbeel koppelwedstrijd

Opnieuw konden we in 2021 de barbeelkoppelwedstrijd
organiseren. Op 4 trajecten verspreid langs de IJssel
bonden onder prima weersomstandigheden in totaal 17
koppels de strijd met elkaar aan. Al binnen een half uur
werd de eerste barbeel gevangen, dit zag er veelbelovend uit. Echter na het eindsignaal bleek dat de drie
hoofdprijzen mooi verdeeld konden worden, aangezien
er 3 flinke barbelen waren gevangen.

Top 3

1. Team Debrobates - 68 cm
2. Team Bertie en Jeffrey – 67 cm
3. Team Tim & Luuk - 65 cm

Voor het eerst organiseerden de federaties in gezamenlijkheid het ONK Vijvervissen. Sportvisserij Oost-Nederland pakte de organisatie in samenwerking met Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Friesland op. De
selecties werden verdeeld over twee dagen en werden
gevist in vispark Nolderwoud in Zuidwolde. Met een
deelname van in totaal 34 deelnemers kunnen we zeer
tevreden zijn.

Geplaatst voor de landelijke finale
werden:

Selectiewedstrijd 17 juli, Maurice Prijs en Arnd Los.
Selectiewedstrijd 24 juli, Reijer Kros,
Peter Urscheler, Sjon Snijders en Bé Hartman.
Helaas wist geen van deze finalisten zich in de
landelijke top 3 te vissen.

Voor 2022 wordt er gekeken naar mogelijk een nieuw
parkoers voor deze mooie wedstrijd.

Prijzenwedstrijd

De prijzenwedstrijd in 2021 was een speciale editie.
Doordat de selectiewedstrijden niet door konden gaan,
waren de federatief kampioenschappen dobber, junioren
en feeder ook niet gehouden. Ten tijde van de prijzenwedstrijd waren wedstrijden gelukkig wel toegestaan
weer binnen de geldende maatregelen. Daarom hebben
we de federatieve kampioenschappen geïntegreerd in
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Selectie vijvervissen
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Korpsenwedstrijd Twente
kanalen

Op zaterdag 4 september 2021 werd aan het Twentekanaal tussen Lochem en Almen de jaarlijkse Senioren
Korpswedstrijd Twentekanalen gevist. Verenigingen vanuit
Midden en Oost-Nederland deden mee aan deze wedstrijd. HSV Laren - Lochem wist de wedstrijd te winnen.
Onder goede weersomstandigheden hebben de meeste
deelnemers wel wat vis kunnen vangen. In totaal haalden
zij 52.420 gram vis boven water. De gemiddelde vangst
kwam hierbij op 499 gram per deelnemer.

Wedstrijdresultaten (ONK’s +
internationale prestaties)

snel compleet volgeboekt. Wat velen niet weten, is dat
Sportvisserij Oost-Nederland de inschrijfkosten betaalt
voor de deelnemers aan het ONK, waaraan vooraf een
federatieve selectiewedstrijd plaatsvindt. Ondank dat
het afgelopen jaar geen federatieve selectiewedstrijden
zijn gevist, is wel het inschrijfgeld aan onze deelnemers
vergoed.
Helaas kon vanwege de geldende maatregelen het Topsportgala niet op de gebruikelijke wijze doorgaan, wel
was er een mooi digitaal alternatief en werden in klein
comité enkele kampioenen uitgenodigd voor een live
interview. Op deze manier konden de winnaars toch nog
mooi in het zonnetje gezet worden.

Het afgelopen wedstrijdseizoen wisten enkele wedstrijdvissers, die voor een vereniging uit Oost-Nederland
uitkwamen, zich in de prijzen te vissen tijdens de verschillende ONK’s, TTC’s en internationale kampioenschappen.
Een ieder die wilde deelnemen aan de Open Kampioenschappen kon zich online inschrijven, voorselecties werden niet gevist. De inschrijvingen voor het ONK Feeder
en het ONK Dobberdragend waren net zoals in 2020 erg

Bo Breuker - NL Kampioen

Eregalerij

Keano Jansen
Nederlands Kampioen Junioren U15
Bo Breuker
Kampioen NK Dobbervissen Dames
Keano Jansen
Nationaal Kampioen TTC Junioren U15
Zoë Jansen
Derde plaats TTC Junioren U15
Demi Jansen
Nationaal Kampioen TTC Junioren U20
HSV Haaksbergen
Derde plaats ONK Clubs

Keano Jansen - NL Kampioen

Tot Talent van het jaar 2021 werd gekozen:
Keano Jansen. Hij pakte gakte tweemaal goud en werd
Nederlands Kampioen U15 en Open Nationaal Kampioen
U15.
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Jeugdwedstrijdteams/-coaches

Na het rare en drukke seizoen in het voorgaande jaar
kende het seizoen 2021 met de nieuwe coronamaatregelen een valse start. Uiteindelijk kon eind mei gestart
worden met trainingen en clinics. De 2 teams startten op
Nationale Hengeldag met een clinic van Stefan Altena in
het mooie Beukerskanaal nabij Steenwijk. Tijdens deze
zonovergoten dag werden eveneens opnames gemaakt
voor VIS-TV. Een week later stond er een clinic met
Wim Fuhler op de planning, waarna het wedstrijdseizoen
kon beginnen. Onze jeugdwedstrijdcoaches hebben
de vissers ondersteund en begeleid tijdens de diverse
Youth Challenge wedstrijden, het ONK junioren, het ONK
Dames en natuurlijk tijdens de TTC Dames en Junioren,
waar met 2,5 team aan deelgenomen werd. Je leest het
goed, 2,5 team, omdat er van de reserves in samenwerking met andere federaties een combinatieteam
opgericht was. Op deze manier konden de reserves ook
vissen tijdens de TTC. Het seizoen werd afgesloten met
een gezellige dag bij Toms Creek. Helaas hebben de
beide coaches aangegeven dat 2021 hun laatste jaar
betrof en is er achter de schermen druk gewerkt aan het
vinden van nieuwe coaches, zodat in 2022 de onder
steuning van jeugdwedstrijdvissers op het hoogste
niveau weer plaats kan vinden.

Clinic met Stefan Altena

32

JAARVERSLAG 2021 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Wedstrijdcommissie

In 2021 heeft de wedstrijdcommissie 9 keer vergaderd.
Een groot gedeelte van de vergaderingen vond wederom
digitaal plaats, maar waar het kon en toegestaan was,
werd er fysiek vergaderd. Ook is er 1 aparte vergadering
georganiseerd met alle wedstrijdsecretarissen, om het
verloop van het jaar en de maatregelen rond corona te
evalueren. Veel wedstrijden konden doorgaan, al vergde
dit wel een goede planning. Nieuwe wedstrijden, zoals
de selectie vijvervissen zijn georganiseerd. Na veel overleg vond het NOK op een alternatieve datum plaats. Door
het ingekorte schema was het schuiven met de planning
en werden er net als in 2020 geen selectiewedstrijden
gevist. Wel hebben we de federatieve kampioenschappen kunnen integreren in de Prijzenwedstrijd. We hopen
dat in 2022 op de normale wijze weer selectiewedstrijden kunnen plaatsvinden. Met de uitbreidingen van een
aantal wedstrijden wordt er nog gezocht voor een aanvulling van de wedstrijdcommissie, eind 2021 is John van
Maasbommel aangesloten bij de wedstrijdcommissie.

Samenstelling

Jarno Veldhuizen (contactpersoon kantoor)
Rinus Klein (voorzitter)
Theo de Jong (secretaris)
Jannes Kars
Herman Meijlof
Anouska Kars
Martin Verbeek
John van Maasbommel

Hengelsportverenigingen
A.H.V. Vislust
Almelo

H.S.V. “Bathmen”

H.S.V. De Karper
Borne

H.S.V. “De Karper”
Brummen

HSV ’t Vangertje Dinkelland
Denekamp

Deventer H.S.V.

H.S.V. “’t Simmetje”
Diepenheim

H.S.V. De Stokvissen
Deventer

H.S.V. VIOS
Enschede

D.H.V. Diepenveen

H.S.V. t Zumpke”
Enter

H.S.V. Eerbeek

Goorse Hengelsportvereniging

H.S.V. “Ons Genoegen”
Gorssel

H.S.V. “Haaksbergen”
H.S.V. “Helpt Elkander”
Hattem
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. De Snoekbaars
Heerde
H.S.V. Ons Vermaak
Kampen
HSV Vissie Vissie/Oldebroek e.o.
Hattem/Wezep
H.S.V. “De Vriendschap”
Beekbergen

H.S.V. “Ons Genoegen”
Nijverdal
H.S.V. “Olst”
O.H.V. Oldenzaal

H.S.V. “Ons Vermaak”
Rijssen
H.S.V. “Ons Genoegen”
Wierden
H.S.V. de Sportvisser
Apeldoorn

H.S.V. “Het Plaatselijk Belang”
Terwolde
H.S.V. Ontspanning
Vaassen
H.S.V. “Voorst”

Tot Ons Genoegen
Apeldoorn
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H.S.V. “De Sportvisser”
Wapenveld

H.S.V. Visgenoegen
Zuidwolde

H.S.V. “O.K.O.”
Oosterwolde

H.S.V. De Delle
Vledder

H.S.V. “Wijhe”

H.S.V. Het Zwartewater
Genemuiden

H.S.V. “Ons Belang”
Zutphen

H.S.V. Ons Genoegen
Balkbrug

H.S.V. “Het Baarsje”
Blokzijl

H.S.V. “Bergentheim e.o.”

H.S.V. De Voorn
De Wijk

H.S.V. “Tot Ons Plezier”
Coevorden

H.S.V. Dwingeloo

H.S.V. De Brasem
Dalfsen

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

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

Meppeler Hengelaarsvereniging
H.S.V. “Raalte”
H.S.V. ’t Baarsje
Oldemarkt
Staphorster H.S.V.

H.S.V. Ons Genoegen
Vroomshoop

H.S.V. Steenwijk

H.S.V. “’t Meuntje”
Westerhaar

H.S.V. De Blijde Baars
Urk
H.S.V. De Karper
Vollenhove

34

JAARVERSLAG 2021 SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

Visserijvereniging De Hengelsport
Zwolle
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ONTWERP: BURO 28 LEONIE NENNIE

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

