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Een zomerse hoosbui en de rioolover-
stort die daar op volgde, betekende 
de nekslag voor minimaal vijftig 

grote zeelten, tientallen karpers, snoeken, 
grote baarzen en een aantal graskarpers 
van ruim een meter. De kleine vis die naar 
boven kwam om lucht te happen, viel ten 
prooi aan de meeuwen. In de vijver aan 
de Weteringallee te Zwartsluis zwom dus 
vrijwel geen vis meer. In de jaren daar-
na verslechterde de toestand van de be-
schoeiing ook enorm, dus voor de sportvis-
ser was dit water niet meer interessant.

IN GESPREK
Het bestuur van HSV Zwartewaterland 
heeft de deplorabele toestand van de vij-
ver drie jaar geleden aangekaart in een ge-
sprek met wethouder Visserman van de 
gemeente Zwartewaterland. Andere zaken 
die op het verlanglijstje van de vereniging 
stonden – een nieuwe bootjessteiger en 
visvlonders bij een karpervijver – konden 
gelukkig wel worden ingewilligd, maar de 
staat en het onderhoud van de bergings-
vijver aan de Weteringallee bleef helaas 
een punt van aandacht.

OMMEKEER
De ommekeer kwam toen HSV Zwartewa-
terland in het voorjaar van 2015 werd be-
naderd door het buurtcomité van de We-
teringallee. Dat wilde ook werk maken 
van de vijver, die steeds verder in het slop 
raakte. Samen met IJsvereniging Concor-
dia en de gemeente heeft het bestuur van 
de hengelsportvereniging een plan ge-
maakt om de vijver en het omliggende 
terrein opnieuw in te richten. Daarbij zijn 
toen ook afspraken gemaakt over onder 
meer het onderhoud en het visstandbe-
heer.

HERINRICHTING
Voorjaar 2016 werd begonnen met de 
werkzaamheden. De vijver is groter en op 
een aantal plekken flink dieper gemaakt. 
Tevens is er een helling gemaakt die de ijs-
vereniging kan gebruiken om de veegma-
chine makkelijk het ijs op te rijden. Ook 
zijn er vier visstekken gemaakt en voor-
zien van een beschoeiing. Eind augustus 
werd er al weer volop vis gevangen. Door 
de handen ineen te slaan is Zwartsluis een 
prachtige visvijver rijker.

HANDEN INEEN SLAAN

KARPERUITZET VECHTSTROMEN

Na een riooloverstort ging vijf jaar geleden vrijwel het hele visbestand van de bergingsvijver aan de 
Weteringallee in Zwartsluis dood door zuurstofgebrek. Door daarna de handen ineen te slaan met de 
gemeente en de ijsclub, heeft HSV Zwartewaterland weer een prachtige visvijver ter beschikking.
TEKST EN FOTOGRAFIE: WOUT VINKE

Vorig jaar ondertekenden Sportvisserij Nederland, Rijkswaterstaat en de waterschappen de landelijke 
Richtlijn Uitzet Karper. In februari was Waterschap Vechtstromen een van de eerste waterbeheerders 
die deze richtlijn toepaste.

Onder grote belangstelling van 
zo’n vijftig enthousiaste kar-
pervissers, hengelsport- en wa-

terschapsbestuurders en media wer-
den op 11 februari bij het kantoor van 
Waterschap Vechtstromen zo’n 400 
spiegelkarpers uitgezet in het Stiel-
tjeskanaal. Deze eerste uitzet van spie-

gelkarpers zal iedere drie jaar worden 
herhaald met 250 karpers. De uitzet is 
noodzakelijk aangezien het karperbe-
stand zichzelf op de kanalen in Oost-Ne-
derland niet in stand kan houden en de 
afgelopen jaren door natuurlijke sterfte 
flink is achteruitgegaan.

LANDELIJKE RICHTLIJN
De karperuitzet is een uitvloeisel van de 
nieuwe landelijke Richtlijn Uitzet Karper 
die vorig jaar werd opgesteld. Het Water-
schap Vechtstromen heeft als één van 
de eerste waterbeheerders in Nederland 
de plannen voor het uitzetten van kar-
per van Sportvisserij Oost-Nederland en 
Hengelsportfederatie Groningen Dren-
the getoetst aan deze richtlijn. Het resul-
taat is dat deze twee hengelsportfedera-
ties toestemming hebben gekregen van 
het waterschap om conform de inge-
diende plannen karpers uit te zetten in 
de Verlengde Hoogeveense Vaart, Kanaal 
Coevorden-Zwinderen, Oranjekanaal, 
Lutter Hoofdwijk en het Ommerkanaal. 

Kijk hier het 
youtubefilmpje

Heel Overijssel ontdekken en beleven in één 
vakantie? Dat kan met het River Flight concept. Dit 
is ideaal voor sportvissers die hun eigen 
visvakantie willen samenstellen.

Het River Flight concept bestaat eruit dat je een lang 
weekend of een week kunt campinghoppen tussen drie 
prachtige vakantieplekken aan of bij een rivier. Voor 

sportvissers biedt een vakantie in deze vorm unieke mogelijkhe-
den. Je kunt je eigen visvakantie samenstellen door overnachtin-
gen op de drie locaties van River Flight te combineren en elke dag 
bij een nieuwe visstek te ontwaken.

MIDDEN IN DE NATUUR
Op campings De Koeksebelt, Mölke en De Vossenburcht beleef 

je een bijzondere visvakantie tijdens een boomhutovernachting, 
waarbij je vanuit de accommodatie een prachtig uitzicht hebt op 
de groene omgeving of het water. Een River Flight arrangement 
biedt het ultieme ‘middenin-de-natuur-gevoel’: je kunt meteen 
vanuit je overnachtingsplek met je hengel naar de waterkant.

OOIEVAARSNESTEN
Op iedere camping staan sinds dit jaar drie River Flight glamping 
accommodaties. Twee cottages in de vorm van ooievaarsnesten 
en een spiksplinternieuwe boomhut. Kijk voor meer informatie op 
www.riverflight.nl of neem rechtstreeks contact op met een van 
de campings.

Grote blijdschap bij de betrokkenen na toestemming van Waterschap Vechtstromen voor jaren-
lange karperuitzet.
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Op 26 januari arriveert voor de tweede keer een groep 
van twintig dames en heren in hotel Edsleskog in het 
Zweedse Dalsland. Aan de vooravond van de eerste 

wedstrijddag worden de vistechnieken door visgids Andy van 
Assema van Sportfishing Dalsland uitgelegd voor het vissen 
op de doelsoorten: beekforel, beekridder (Artic char) en regen-
boogforel. Ook zaken met betrekking tot de veiligheid komen 
aan de orde, want we willen wel graag weer met zijn allen te-
rug naar Nederland.

ANGSTVALLIG STIL
Het NK IJsvissen start op Ängebytjärnet, een klein meer met 
een divers bestand aan zalmachtigen. Na het beginsignaal ver-
dwijnen de vele verschillende aasjes in een vers geboord wak. 
Maar alleen Siemen Bakker en Bianca van der Kolk weten die 
ochtend een beekridder te vangen. Na een lunch met elands-
taartensoep bij het kampvuur gaat de wedstrijd verder. Heel 
wild wordt het echter niet. In totaal worden er ’s middags drie 
regenboogforellen en een beekridder genoteerd op de sco-
rekaarten. Melchior Leutscher vangt wel een mooie snoek, 
maar die telt helaas niet mee.

HER EN DER EEN AANBEET
Na het startsignaal op dag twee van het NK, blijft het weer 
angstvallig stil. Pas in de loop van de ochtend volgen her en der 
wat aanbeten, maar slechts twee beekridders en een regenboog-
forel worden binnen gehengeld. Na een lunch met wildhambur-
gers kan iedereen er weer vol frisse moed tegenaan. Dit vertaalt 
zich helaas weer niet in geweldige vangsten, want nu worden er 
drie beekridders en twee regenboogforellen gevangen. Vissen is 
nog geen vangen, blijkt maar weer eens.

EDWIN RIEGMAN WINT NK
Met drie beekridders met een totale lengte van 114 cm en 6 
punten op de tweede wedstrijddag wordt Edwin Riegman uit 
Oldemarkt Nederlands Kampioen IJsvissen 2017. Naast de titel 
wint hij ook een weekverblijf in een Zweeds vakantiehuis voor 
vier personen, aangeboden door Sportfishing Dalsland. Richard 
Griep eindigt op de tweede plaats met 6 punten en 93 cm vis, 
hiermee wint hij een visdag met visgids Hanno van Harten, 
aangeboden door The Dutch Fishing and Outdoor. Op de derde 
plaats is Siemen Bakker geëindigd met 7 punten en 114 cm vis, 
hiermee wint hij o.a. een waardebon van € 100,- aangeboden 
door De Beste Stek en GT Lastechniek.

>> CURSUSINFO
De 9-daagse cursus loopt van eind mei tot 
halverwege juli. De cursus is opgebouwd 
uit drie praktijkdagen en zes cursusavon-
den en wordt voornamelijk in de avon-
duren gegeven. Per cursist bedragen de 
kosten voor deelname € 350,-. Wil je meer 
weten over deze cursus of je hiervoor 
inschrijven? Neem dan contact op met 
Sportvisserij Oost-Nederland of meld je 
aan via www.sportvisserijoostnederland.
nl. Wees er snel bij, want de inschrijvings-
termijn sluit op maandag 8 mei. 

NK IJSVISSEN 
2017

CURSUS 
VAKBEKWAAM 
VISGIDS

Het derde NK IJsvissen vond eind januari plaats 
in Zweden – dit bij gebrek aan een geschikte 
ijsvloer in Nederland. Edwin Riegman uit 
Oldemarkt kroonde zich daar tot Nederlands 
Kampioen IJsvissen 2017.

Sportvisserij Oost-Nederland organiseert vanaf eind mei 
de nieuwe cursus Vakbekwaam Visgids. Deze cursus is 
bedoeld voor ondernemende sportvissers die zelfstandig 
willen gaan werken als professioneel visgids.

Edwin 
Riegman 

werd Nederlands 
kampioen 
IJsvissen

Roelof 
Schut, Wim Rus-

schen en Stefan Alte-
na geven de cursisten 
praktische vaardighe-

den en theoretische 
kennis mee

De cursus Vakbekwaam Visgids 
is ontwikkeld door Sportvisserij 
Oost-Nederland in samenspraak 

met ecologisch advies- en voorlichtingsbu-
reau Elmekz én vakbekwame docenten uit 
de karper-, witvis- en roofvisvisserij. Be-
kende sportvissers als Roelof Schut, Stefan 
Altena en Wim Russchen geven de deelne-
mers praktische vaardigheden en theoreti-
sche kennis mee.

VAARDIGHEDEN
Vaardigheden zoals ondernemerschap, 
gastheerschap, klantbegeleiding, gebieds-
kennis, communicatie, bedrijfsvoering en 
materialen en technieken komen allemaal 
in de cursus aan de orde. Tijdens de cursus 
word je uitgedaagd om goed over dit soort 

onderwerpen na te denken. Sommige on-
derdelen die op de cursusavonden aan bod 
komen moeten de cursisten thuis uitwer-
ken, waarna die vervolgens op praktijkda-
gen dienen te worden uitgevoerd. Van de 
cursist wordt dus verwacht dat deze ook 
thuis de nodige tijd en energie in de oplei-
ding steekt.

PRAKTIJKHULP
Na het afronden van de cursus is het zaak 
de kansen te pakken die er liggen. Zo is het 
merendeel van de ruim 70.000 sportvis-
sers in Overijssel recreatief visser. Ze vissen 
tijdens een dagje uit, een weekendje weg 
of in de vakantie. Voor deze mensen draait 
het vissen vooral om een stukje outdoor-
beleving, het buiten zijn en de spanning 

en ontspanning van het vissen zelf. In de 
praktijk is het voor deze mensen echter nog 
weleens lastig om vis te vangen. Waar zit 
de vis, wanneer zijn ze te vangen en welke 
techniek(en) werken goed? Een goede vis-
gids kan helpen bij dit soort vragen. 

ONDERSTEUNING
Uiteraard is het aan de visgids om na de 
cursus zelf invulling te geven aan zijn vak. 
Dat neemt niet weg dat Sportvisserij Oost-
Nederland met de cursus vooral hoopt te 
bereiken dat (vis)recreanten, toeristische 
ondernemers en visgidsen elkaar meer 
gaan vinden. Daar waar cursisten dat wil-
len, kan Sportvisserij Oost-Nederland hen 
na de cursus ondersteunen bij het leggen 
van contacten en het werven van opdrach-
ten via de recreatiesector. 
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>> VISSENATLAS 
OVERIJSSEL
De vissen van Overijssel is een ver-
spreidingsatlas waarin 62 vissoorten 
uitgebreid worden beschreven. Bij 
elke vissoort is een overzichtskaartje 
beschikbaar met de locaties waar de 
soort – onder meer door de Stich-
ting VKO – is waargenomen. Ook de 
historie van de visserij, de aanwezige 
watertypen en het actuele natuur-
beheer en -beleid komen ruim aan bod. Het boek is voorzien van 
vele prachtige foto’s en is te koop via de webshop van Sportvisserij 
Oost-Nederland www.sportvisserijoostnederland.nl/webwinkel.

STICHTING VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK OOST-NEDERLAND
IN DE BOOT BIJ 
De stichting Visserijkundig Onderzoek 
Oost-Nederland monitort de visstand 
in opdracht van waterschappen en 
hengelsportverenigingen. Zo’n twintig 
keer per winterseizoen gaan de leden 
van het 18-koppige team de polder in 
met boten, elektrovis-apparatuur zegens 
en schepnetten. In dit artikel vertellen 
enkele ploegleden over hun visavonturen.

>>  WOLKEN VIS
“Langs de Kanaaldijk in Lemelerveld liggen in 
een van de vier trajecten wolken blankvoorns 
met af en toe een snoek daartussen. Met 
enige fantasie zie je het gebeuren: een snoek 
die zijn hinderlaagpositie heeft ingenomen 
en alleen nog maar de bek hoeft open te 
doen voor een maaltje. Als een walvis die 
wolken plankton verorbert. Het is sowieso 
een visrijke dag vandaag. De drie stagiairs 
hebben meer vis door hun handen laten glij-
den dan ze vermoedelijk in de rest van hun 
leven zullen zien. Zilverreigers, een ijsvogeltje 
en een haas maken de dag compleet – net 
als de ‘bal’ die we terug in Lemelerveld als 
ons verdiende loon hebben opgepeuzeld.” – 
Bennie

>> SIBERISCHE STEUR
“Met de zegen of met elektrische visapparaten op pad, altijd span-
nend en gezellig. Soms zit het mee en soms tegen, maar elke dag is 
weer anders en je leert elke keer weer iets. De vangst is soms ver-
rassend: je verwacht in een Veluwse stroompje toch geen Siberische 
steur van 92 cm te vangen…. Ook is het leuk om aan passanten te 
laten zien wat er zoal leeft onder water.” – Arné

>>  GROTE DIVERSITEIT
“Water, laarzen, de juiste kleding en goed verzorgde materia-
len zijn de voornaamste ingrediënten voor een dagje monito-
ren. Erop uit met een team van totaal verschillende mensen 
qua beroep, opleiding en leeftijd, maar allemaal met dezelfde 
passie: vissen. Je komt op plekken waar je anders nooit zou 
komen. Voor mij bestaat een geslaagde visdag uit grote aan-
tallen en veel diversiteit – soms wel vijftien soorten op één tra-
ject. Zo vingen we meter-plus snoeken, graskarpers van 110 cm, 
maar ook bijzondere soorten als steur, houting, kleine marene 
en grote modderkruipers. Of wat dacht je van fietsen, winkel-
wagens en radio’s. Dit alles zorgt voor veel gespreksstof na een 
dag van soms zware lichamelijke inspanning. Dan hebben we 
het patatje met bal wel verdiend lijkt me!” – Hans

>> WAARDERING
“Het avontuur begint al als Jan het nieuwe 
visrooster bekend maakt. Het lukt hem al 
jaren ons te enthousiasmeren. En dat is 
logisch, want we komen met onze gezellige 
club op de mooiste, onbekende plekken en 
je leert waar de vis zit door die te vangen. 
Dat geeft veel inzicht en dus voordeel als je 
ergens anders gaat vliegvissen. De highlights 
zijn de onverwachte vangsten van zeldzame 
vissen op nieuwe plekken. En natuurlijk 
de joekels van snoeken en palingen. De 
vangstgegevens worden gebruikt door de 
waterschappen, hengelsportverenigingen en 
in de visatlassen. Het is dus leuk en gewaar-
deerd vrijwilligerswerk in de buitenlucht. Het 
visonderzoek met Jan is voor mij een mooie 
onmisbare aanvulling op het visonderzoek 
dat ik doe met ‘Viswerkgroep De Prik’ van 
Ravon.” – Romeo

>>  SPANNINGSVELD
“Nadat ik mijn waadpak heb aangetrokken en de draagbare appa-
ratuur om mijn nek heb gedaan, laat ik me langzaam van de kant 
in het water zakken. Gelukkig is de bodem vrij hard en ga ik tot aan 
mijn middel wadend door het water aan de slag. Door het span-
ningsveld tussen de kathode achter me in het water en het positief 
geladen schepnet voor mij, komt er al snel vis aan het oppervlak. 
Om de hoek ligt een duiker. Gespannen kom ik dichterbij, je weet 
het maar nooit. En dan – toch nog onverwacht – een klapperende 
staartslag van een grote snoek. Mijn hart slaat een keertje over. 
Tot je middel in het water staan en dan een grote snoek vlakbij 
omhoog zien komen, is toch heel wat spannender dan een snoek 
aan de hengel vangen. Na meting bleek deze dame 93 cm te zijn. 
Mijn dag kan niet meer stuk!” – Edwin

>>  RIVIERPRIK
“Een koude ochtend in december in een zijwatergang van de Gelderse IJssel. 
Deze wetering vormt een belangrijke corridor in de levenscyclus van diverse 
rheofiele vissoorten zoals serpeling en kopvoorn. Binnen een klein half uurtje 
spartelde echter een prachtige rivierprik in het schepnet. Heel bijzonder! Vanaf 
de herfst trekken jaarlijks vele duizenden rivierprikken vanuit de kustwateren 
naar rivieren en beken in Duitsland en België om te paaien. Slechts een klein 
deel van de Noordzeepopulatie paait in het Nederlandse deel van het Rijn-
Maasstroomgebied. ‘Onze’ optrekker van 35 cm had al vroeg de afslag genomen 
naar de Noordelijke Veluwe. Na een korte onderbreking kon hij zijn migratie 
weer ongehinderd voortzetten.” – Jeroen

>>  LEERPLEK
De stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland fungeert ook als 
leerplek voor studenten van Sportvisacademie De Groene Welle te Zwolle. Ze 
worden nauw betrokken bij zowel de voorbereidingen als het praktijkwerk en 
leggen daarna hun ervaringen en bevindingen vast in een verslag. Dit vinden 
we belangrijk werk en daarom steken we er de nodige tijd in om hen wegwijs 
te maken in dit aspect van het visstandbeheer. 
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ACTIVITEITEN EN 
WEDSTRIJDEN
Sportvisserij Oost-Nederland organiseert het hele jaar activiteiten 
en wedstrijden waar jij ook aan kunt meedoen. Op deze pagina vind 
je een overzicht van het aanbod in 2017.

WEDSTRIJDKALENDER
20 MEI – Selectiewedstrijd heren 
individueel – Beukerskanaal
3 JUNI – Selectiewedstrijd junioren – 
Beukerskanaal
10 JUNI – Selectiewedstrijd feedervissen – 
Coevorden-Vechtkanaal
17 JUNI – Selectie Teams - Beukerskanaal
24 JUNI – Federatief Dameskampioenschap 
– Ommerkanaal
7 OKTOBER – Finale Federatief Clubkampi-
oenschap – Overijssels Kanaal
21 OKTOBER – Prijzenwedstrijd Sportvis-
serij Oost Nederland – Kanaal Almelo-de 
Haandrik
Inschrijven voor de wedstrijden kan via 
www.sportvisserijoostnederland.nl.

FEDERATIEF CLUBKAMPIOENSCHAP
Dit jaar vindt het tweede Federatieve Clubkampioenschap plaats. De voorrondes worden in-
middels gevist en half september zijn de rayonfinalisten bekend. Houd www.sportvisserijoost-
nedlerland.nl in de gaten voor de tussenstanden. Op 7 oktober wordt de finale gevist en weten 
we wie de Federatief Kampioen 2017 is die doorgaat naar de landelijke finale.

ACTIVITEITENKALENDER
Jeugddagen rayons – diverse locaties
16 MEI – Algemene Ledenvergadering 
Sportvisserij Oost Nederland
27 MEI – Nationale Hengeldag – 
jeugddag Oost NL
8-12 JUNI – Uit-je-tent weekend – 
vissen met visgids
14 JUNI – Landelijke Buitenspeeldag Marknesse
MEI-JULI – Cursus Vakbekwaam Visgids
16 JULI – Dorpenwedstrijd Raalte
ZOMER – vissen met visgids in het Vechtdal
2 SEPTEMBER – Jeugdroofvisdag SNB Regio Oost
10 SEPTEMBER – Salland Natuurfair Heeten
SEPTEMBER – Scholenprojectdagen Hoge Hexel
23 SEPTEMBER – Barbeeldag Veessen
APRIL-OKTOBER – Vislessen op basisscholen

 
 

 
 
 
 
 
 
 
BARBEELDAG
Dit jaar slaan de Hengelsport Federatie 
Midden Nederland, belangenorganisa-
tie The Barbel Society en Sportvisserij 
Oost-Nederland de handen ineen om op 23 
september een barbeeldag te organiseren 
aan de IJsseloever bij Veessen.  
Net als vorig jaar worden er diverse demon-
straties gehouden en zijn er interessante 
lezingen over deze bijzonder visserij. Ook 
kun je meteen het nieuwste materiaal voor 
het barbeelvissen kopen. 
Nieuw dit jaar is het jeugdplein. Kinderen 
kunnen onder begeleiding van vismeesters 
van de federaties kennismaken met de 
riviervisserij. Zij mogen zelf met een feeder-
hengel proberen om die ene dikke barbeel 
te vangen. 

JEUGD BOOTVISDAG
Net als afgelopen jaar organiseert de regio 
Oost van de Snoekstudiegroep weer een 
jeugdvisdag met boten in de omgeving 
Zwolle. Snoekvissers van 12 t/m 16 jaar 
kunnen op 2 september met compleet in-
gerichte visboten het water op om te vissen 
op de Vecht, Zwartewater en aangrenzende 
kolken. Afgelopen jaar ving vrijwel iedereen 
vis. Kansen genoeg dus ook voor jou!

DOOD AAS DEMONSTRATIE
Op 14 oktober verzorgt de Snoekstudie-
groep Regio Oost een demonstratie dood 
aas vissen. Vanaf de oever van het Zwarte-
water zal crack Hans Rademaker je verschil-
lende technieken laten zien. Als je wilt, kun 
je zelf ook met Hans mee vissen, er is plek 
genoeg. Daarnaast is het mogelijk om ge-
durende een beperkte tijd op te stappen bij 
een specialist om vanuit de boot met dood 
aas te vissen. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.snoekstudiegroep.nl 
onder de regio Oost.

Kijk op 
onze website 

voor de actuele 
agenda en volg ons 

op Facebook en 
Twitter


