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NIEUWE VISWATEREN IN DE VISPAS!
Voortdurend worden er nieuwe viswateren opgenomen in de VISpas. Dit zijn niet alleen nieuw 
verkregen wateren, maar ook bestaande wateren die hengelsportverenigingen willen delen met alle 
VISpashouders. Zo kun je met de VISpas in steeds meer wateren vissen. 

VERRASSENDE VANGST 
JEUGDROOFVISDAG 
ZWOLLE
Op 2 september vond de traditio-
nele jeugdroofvisdag van de 
Snoekstudiegroep regio Oost i.s.m. 
Visgids Zwolle plaats. Vanuit het 
hele land kwamen vrijwilligers 
met acht volledig uitgeruste boten 
naar Zwolle om jeugdige roofvis-
sers een superdag te bezorgen!

Al vrij snel na vertrek kwamen de 
eerste vangstmeldingen binnen. Er 
werden vooral baarzen gevangen, 
maar ook snoek en snoekbaars lie-
ten zich zien. Tot ieders grote ver-
rassing werd er nog een klapper 
van een roofblei van maar liefst 87 
cm gevangen door deelnemer Thijs! 
Meteen een PR wat niet zo snel over-
troffen zal worden. 

VANGDRANG
Tussen de middag verzamelden alle 
boten zich in hartje Zwolle voor een 
warme lunch, die aangeboden werd 
door Sportvisserij Oost-Nederland. 
De deelnemers stonden al snel te 
popelen om weer verder te vissen. 
Ook in de middag werden weer ver-
schillende rovers gevangen, waar-
onder een dikke baars van 35 cm en 
een snoek van 94 cm. Prachtig! Met 
glunderende koppies togen de deel-
nemers en uiteraard ook de vrijwilli-
gers na een superdag huiswaarts. 

Dit jaar hebben acht deelnemers de nieuwe cursus Vakbekwaam 
Visgids van Sportvisserij Oost-Nederland gevolgd. Met een certificaat 
op zak zijn de visgidsen nu zelf aan zet om het gidsen van sportvissers 
verder vorm te geven en te professionaliseren.

VAKBEKWAME VISGIDSEN

Na een intensieve cursus van twee 
maanden was het op 25 juli zo-
ver: acht mannen uit Overijssel 

en omstreken kregen het certificaat 'vak-
bekwaam visgids' uitgereikt. Deze acht en-
thousiaste visgidsen staan klaar om dag-
jesmensen, kinderen, recreanten en/of 
fanatieke vissers een geweldige (vis)dag 
te bezorgen. Sportvisserij Oost-Nederland 
blijft hen de komende tijd ondersteunen 
om het fenomeen visgids breder weg te 
zetten en nauwer samen te werken met de 
verblijfs- en recreatiesector in de regio.

MEER DAN ALLEEN VIS VANGEN
De cursus Vakbekwaam Visgids is ontwik-
keld door Sportvisserij Oost-Nederland, 
ecologisch advies- en voorlichtingsbureau 
Elmekz én vakbekwame docenten uit de 
karper-, witvis- en roofvisvisserij. Tijdens 
de negendaagse cursus hebben de cursis-
ten van alles geleerd over bedrijfsvoering 
en marketing, communicatie en gastheer-
schap, materialen en technieken, wet- en 
regelgeving, werkomgeving en gebieds-
kennis. Een goede visgids kan namelijk 
méér dan alleen een visje vangen. Niet al-
leen het vangen van vis zorgt dat de gast 
een onvergetelijke dag heeft – het draait 
om de complete beleving.

PRAKTIJKEXAMEN
Nadat in mei en juni de theorie- en prak-
tijkonderdelen van de 9-daagse cursus aan 
de orde waren gekomen, was de examen-

dag op 22 juli het sluitstuk van de cursus. 
De Overijsselse Vecht en de stad Zwolle 
vormden het decor voor de visgidsen en 
hun gasten. Met de kajak, struinend langs 
de oever, in volledige karperuitrusting en 
met de boot werd er gevist op karper, roof-
vis en verschillende soorten witvis. Het 
werd letterlijk en figuurlijk een geslaagde 
dag met veel enthousiasme, goede ener-
gie, plezier, gevangen vis, blije gasten en 
tevreden initiatiefnemers van de cursus.

DANKWOORD
Sportvisserij Oost-Nederland bedankt alle 
cursisten en de docenten Roelof Schut 
(karpervissen), Stefan Altena (witvissen), 
Wim Russchen (roofvissen), Adri Ooms 
(Vechtdal Marketing) en Henk Veurink 
(ondernemerschap en bedrijfsvoering) 
voor hun vertrouwen in en hun positieve 
bijdrage aan de cursus. In het bijzonder be-
danken we Wim Zweep (adviesbureau El-
mekz) met wie wij deze cursus samen heb-
ben vormgegeven.

>> MEER INFORMATIE
Meer informatie over de cursus Vak-
bekwaam Visgids is te vinden op onze 
website.  Wil je zelf ook professioneel 
visgids worden? Houd dan onze website 
in de gaten, want volgend voorjaar wordt 
de cursus opnieuw gegeven.

Een overzicht van nieuwe wate-
ren in Oost-Nederland (zie pag. 
160 t/m 184 van de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse Viswateren) vind 
je hieronder. Let op! Voor sommige wa-
teren gelden bijzondere voorwaarden. 
Check daarom altijd www.visplanner.nl 
voordat je gaat vissen.

GEMEENTE ALMELO
• Almelose Aa
• De Hagen
• Basculevijver 
• Vijvers Bedrijvenparksingel

GEMEENTE APELDOORN
• Vijvers a/d Laan van de Maagd
• Vijvers a/d Nocturnestraat
• Vijvers a/h Park Zuidbroek
• Vijvers a/d Paramariboweg
• Vijver aan de Pieter Soenredam-

straat: verwijderd
• Vijver in het Kanaalpark (ten oosten 

van het kanaal): verwijderd

GEMEENTE DALFSEN
• Emmertochtsloot
• Dalfserveldwetering
• Langssloot

GEMEENTE DEVENTER
• Jan Luykenkolk
• Vijver Frans van Mierisstraat
• Douwelerkolk
• Voorhaven
• Molenkolk Diepenveen
• Rielerkolk
• Holterkolk
• Schimmelpennincksingel
• Buitengracht/singel
• Wilgehaantje/Schrijvertje
• Basiskanaal, incl. 1e, 2e en 3e haven-

arm
• Kieftenbeltskolk
• Vijver tussen de J.G. Bastiaanstraat 

en de Leonard Springerlaan

GEMEENTE HARDENBERG
• Dedemsvaart (watergang in Dedems-

vaart)
• De Spartelvijver

GEMEENTE HATTEM
• Jachthaven Hattem

GEMEENTE OMMEN
• Beentjesgraven
• Stouwesloot

GEMEENTE RAALTE
• Raalterwetering – er mag niet wor-

den gevist tussen de Wechterholt-
weg en Velnerweg

GEMEENTE VOORST
• Bussloo – vissen is toegestaan van 

zonsopkomst tot zonsondergang

GEMEENTE 
ZWARTEWATERLAND

• Toe- en afvoerkanaal van het gemaal 
te Zwartsluis

• Overlaatkanaal
• Steenwetering (Grift)

GEMEENTE ZWOLLE
• Emmertochtsloot
• Het Zwolle-IJsselkanaal – de beper-

king van één hengel en aangewezen 
aassoorten is opgeheven

WATERSCHAP DRENTS-
OVERIJSSELSE DELTA

• Zandwinput Onna – in verband met 
begrazing is het verboden het terrein 
met hond(en) te betreden

De Snoekstudiegroep Nederland-
België organiseert door het hele 
land leuke activiteiten. Check hun 
website www.snoekstudiegroep.nl 
voor de actuele kalender.

Thijs met zijn roofblei van 87 cm.

Stefan Altena geeft de cursisten uitleg over montages aan de vaste stok
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NK IJSVISSEN
Toen het water nog hard en koud was, be-
gon het succesvolle wedstrijdjaar in het 
Zweedse Dalsland waar Edwin Riegman 
de titel Nationaal Kampioen pakte tij-
dens het NK IJsvissen, een ludiek en uniek 
evenement wat ook komende winter op-
nieuw georganiseerd zal worden. Waar? 
Natuurlijk hopen we op goed ijs in Neder-
land, maar uiteraard staan dichtgevroren 
locaties in het buitenland op de alterna-
tieve lijst.

WK FEEDER
Op 2 april vond het Wereldkampioenschap 
Feedervissen voor korpsen plaats in het 
Spaanse Valencia. Jan Willem Plekken-
pol van HSV De Rietvoorn uit Holten zette 
daar met zijn team een topprestatie neer 
en bracht de wereldtitel mee naar huis! 

NOORDOOSTELIJK KAMPIOEN-
SCHAP
Een kleine week later ging nieuwkomer 
Jesse Averdijk van HSV Raalte er met de ti-
tel Noordoostelijk Kampioen vandoor tij-
dens het Noordoostelijk Kampioenschap 
op 8 april aan het Beukerskanaal bij Steen-

PRIJZENFESTIJN VOOR 
WEDSTRIJDVISSERS OOST-NL

OERVIS TERUG IN DE IJSSEL?

Maar liefst elf podiumplekken noteerden de deelnemers vanuit Oost-Nederland dit seizoen tijdens 
het Noordoostelijk Kampioenschap en de Open Nederlandse en Wereldkampioenschappen.

Regelmatig komen er vangstmeldingen binnen van steuren. Zo werd deze zomer een flink exemplaar 
gevangen in het Overijssels Kanaal. Prachtige vissen, maar helaas zijn deze steuren afkomstig uit 
onder andere tuinvijvers en betreft het niet de Atlantische steur. In de vorige eeuw is deze steursoort 
namelijk verdwenen uit de Nederlandse wateren.

wijk, de traditionele aftrap van het wed-
strijdseizoen.

WK VETERANEN
Op 10 juni was er weer een Wereldkam-
pioenschap. Erick Wind van De Rietvoorn 
Ommen wist met zijn team de derde 
plaats en daarmee een podiumplek te be-
machtigen op het WK Veteranen in Servië. 

ONK SENIOREN 55+/55-
Alle selectiewedstrijden zijn achter de rug 
als eind augustus de reeks Open NK’s van 
start gaat. Bert Kluinhaar van Visserijver-
eniging De Hengelsport uit Zwolle werd 
op 26 augustus Nederlands Kampioen tij-
dens het Open NK Zoetwatervissen voor 
senioren in de categorie 55+ in het Van Ha-
rinxmakanaal. John Potgieter van HSV De 
Rietvoorn uit Ommen weet op diezelfde 
dag met een tweede plek het zilver te pak-
ken in de categorie 55-.

ONK FEEDER
Tijdens het Open NK Feedervissen, wat op 
2 september plaatsvond aan het Noordhol-
lands Kanaal waren de tweede en derde 
trede van het erepodium bezet door Jim-

my Hulshof van Ons Belang uit Zutphen 
en Tim Voerman van HSV Haaksbergen.

ONK JUNIOREN
Op 9 september is het de beurt aan de ju-
nioren. In de categorie U15 wordt Tygo 
Pijnacker van HSV Raalte 2e. Jeffrey Bak-
kernes weet eveneens de 2e plek te beha-
len in zijn categorie U25.

ONK TEAMS
Hekkensluiters bij de Open Nationale 
Kampioenschappen zijn de deelnemers 
aan het Open NK Zoetwatervissen voor 
Teams. Het Evezet Trabucco Team van HSV 
De Karper uit Brummen vist hier een ver-
dienstelijke 2e plek.

FEDERATIEF CLUBKAMPIOEN-
SCHAP
Na het succes van vorig jaar visten deel-
nemers van 22 hengelsportverenigingen 
om de titel Federatiekampioen 2017. Op-
nieuw deden verenigingen uit alle vier de 
rayons mee met dit kampioenschap op ba-
sis van een knock-out systeem. In de finale 
aan het Overijssels Kanaal tussen Lemel-
erveld en Hancate versloeg HSV De Dob-
ber Hardenberg de winnaars van de ande-
re rayons – HSV Haaksbergen, HSV Tot Ons 
Genoegen Apeldoorn en HSV Steenwijk – 
zodat zij zich federatiekampioen 2017 mag 
noemen.

Tygo Pijnacker uit Oost-Nederland (links op de foto) werd tweede bij het NK Junioren in de categorie tot 
15 jaar.

HSV De Dobber Hardenberg werd federatiekam-
pioen 2017.

De visserij op trekvissen zoals de zalm en de steur in de 
IJssel en de IJsseldelta was van oudsher van betekenis, 
vooral in plaatsen zoals Kampen en Vollenhove. Ook 

de gevelsteen (die vermoedelijk dateert uit de 17e eeuw) van 
het pand ‘In de gulde steur’ te Deventer lijkt een verwijzing 
naar de bloeitijd van de riviervisserij. De steur stond in hoog 
aanzien, zowel vanwege de kaviaar als om het vlees – wat vol-
gens sommige bronnen zou smaken als kalfsvlees. Het was 
geen vis voor het gewone volk. Steuren waren bestemd voor 
de adel en de bisschoppen en verschillende bepalingen (en 
straffen) bij oude visrechten voorzagen daar ook in.

CIJFERS EN FEITEN
Betrouwbare cijfers over steurvangsten kennen we vanaf 1870 
vanuit de benedenrivieren en een beperkt aantal vangsten uit 
Duitsland. De steurvisserij op de IJssel was toen echter al ver-
dwenen. Berekend over de aanvoer van ruim 5.000 steuren be-
droeg het gemiddelde gewicht zo’n 80 - 100 kilo, met een en-
kele uitschieter richting de 200 kilo. Het beeld dat alle steuren 
vroeger zo’n 3 tot 4 meter lang en meer dan 300 kilo zwaar wa-
ren, behoeft dan ook enige bijstelling. Wat natuurlijk onverlet 

laat dat het wel degelijk erg grote vissen waren. Waar de zalm 
zo’n beetje jaarrond de rivieren optrok, met een piek in de zo-
mer, was deze periode voor de steur veel beperkter. Over een 
lange reeks van jaren was het de week rond 21 juni – de lang-
ste dag van het jaar – waarin de meeste steuren de rivieren op-
trokken. 

UITGESTORVEN?
De belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de Atlanti-
sche steur ligt in het verdwijnen van de paai- en opgroeigebie-
den in het Duitse stroomgebied van de Rijn. Al vanaf 1800 zijn 
de rivieren flink op de schop gegaan door menselijk ingrijpen. 
De IJssel verzandde en werd minder geschikt voor trekvissen. 
Toen in de twintigste eeuw de Noordzeevisserij intensiveer-
de en het zeil werd vervangen door de stoommachine en mo-
tor, raakte de steur bedreigd door overbevissing. Zo blijkt ook 
uit een bericht van 1907, waarin door een stoomtrawler in één 
nacht vissen maar liefst 32 steuren werden gevangen. Maar 
gelukkig zijn er momenteel weer verschillende initiatieven – 
waar Sportvisserij Nederland bij is betrokken – om deze oervis 
weer in onze rivieren te laten terugkeren.

De steur die deze zomer in het Overijssels Kanaal werd gevangen was een uitgezet vijverexemplaar.
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De eerste bezoekers arriveerden al toen de IJssel nog in ne-
velen was gehuld. Zodra de zon zich eenmaal liet zien, 
was het op en top genieten aan de IJssel bij Veessen (het 

strand van Camping De IJsselhoeve). Zeker de jeugd deed dat met 
volle teugen. Speciaal voor de jonge sportvissers was dit jaar een 
jeugdcorner opgezet. In dit voor hen gereserveerde kribvak kon-
den jeugdige bezoekers onder leiding van tien aanwezige vis-
meesters een hengeltje uitgooien. En niet zomaar een hengel: 
Hengelsport Federatie Midden Nederland had zo’n twintig zware 
feederhengels meegenomen die geschikt zijn voor het vissen op 
de rivier.

JEUGDIG ENTHOUSIASME
Dat het voor kinderen ontzettend leuk en bijzonder is om met 
zulke materialen te vissen op stromend water, hebben we ge-
merkt. Sommige deelnemers wilden ‘hun’ hengel niet meer af-
staan aan een ander kind dat ook wel even wilde vissen, zo leuk 
vonden ze het. Ook het werpen met zware voerkorven ging de 

ZONOVERGOTEN BAR BEELDAG
Prachtig weer, een geweldige locatie, fantastische 
opkomst en een bomvol én interessant programma 
waren de ingrediënten voor de barbeeldag 2017! Op 
23 september lieten de talrijke bezoekers zich 
informeren over de verschillende manieren waarop 
je deze fantastische sportvis kunt vangen.

meesten bijzonder goed af. In tegenstelling tot de barbeelvang-
sten op deze dag, wisten de jonge vissertjes heel wat vissen bin-
nen te hengelen. Enkele vissen werden bewaard in grote aquaria 
en daar kregen de kinderen en bezoekers uitleg over de vissoor-
ten. Ook de Vereniging de Nederlandse Vliegvisser (VNV) had veel 
aanloop bij hun uitleg over het met de vlieg op barbeel vissen.

COMPLETE BARBEELUITRUSTING
Op het evenemententerrein waren diverse stands met materialen 
van gerenommeerde merken en een aantal hengelsportwinke-
liers. Voer, aas, (handgebouwde) hengels, voerkorven, loodvervan-
gers, onderlijnen en ga zo maar door. Eigenlijk was alles voorhan-
den om een complete barbeeluitrusting aan te schaffen. Omdat 
de marktkramen ruim waren opgezet, was er voor de bezoekers 
volop gelegenheid om advies in te winnen over de juiste spullen. 
Ook de Barbel Society uit Engeland was present om bezoekers te 
vertellen over de barbeelvisserij en het belang van de barbeelvis-
sers aan de overkant van de Noordzee. 

BARBEELSPECIALISTEN
Langs de IJsseloever vanaf Camping De IJsselhoeve richting de 
veerpont naar Wijhe hadden zes koppels demovissers hun hen-
gels uitstaan. Vanuit Engeland, Italië, Frankrijk, Duitsland en na-
tuurlijk ons eigen kikkerlandje waren barbeelspecialisten aan-
wezig om hun manier van vissen te laten zien. Enkelen waren al 
wat dagen eerder neergestreken op de IJsseloever en hadden een 
waar kampement opgezet, met tenten, comfortabele stretchers 

en tafels met bakken voer en aas. Het parcours was dus al enigs-
zins verkend en de dagen voorafgaand aan het evenement waren 
al wat mooie barbelen geland, waardoor de verwachtingen hoog 
waren. Maar helaas lieten de barbelen het afweten: er werden 
slechts drie exemplaren gevangen.

INTERESSANTE LEZINGEN
Het publiek kon ook diverse lezingen bijwonen over het barbeel-
vissen. Zo gaf Leon Haenen een lezing over de ontwikkeling van 
zijn barbeelvisserij in het zuiden van het land – grotendeels met 
de centerpin – gedurende de afgelopen tien jaar. Arnout Terlouw 
boeide het publiek met zijn verhaal over barbeelvissen in het bui-
tenland. In Iran viste hij op de oerbarbeel (King Barbus, de groot-
ste barbeel ter wereld) die meer dan 100 kg zwaar kan worden. 
Vis TV-presentator Marco Kraal vertelde over de achtergrond en 
ontwikkeling van de barbeel in Nederland, waarbij de passie en 
bevlogenheid er vanaf spatten.

BARBEELDAG 2018
We kunnen terugkijken op een ontzettend mooie en zeer geslaag-
de Barbeeldag 2017 – en jij ook: scan de QR-Code in de blauwe cir-
kel voor een impressie van deze fantastische dag aan de IJssel. En 
we kijken alvast vooruit naar 2018: volgend jaar vindt een nieuwe 
editie van deze bijzondere praktijkdag plaats. Houd onze website 
en die van Hengelsport Federatie Midden Nederland in de gaten, 
want de eerste plannen zijn al weer gesmeed om van de volgende 
barbeeldag weer een spektakel te maken. 

Speciaal voor de jongste sportvissers was een jeugdplein ingericht.

Initiatiefnemer Cees van Dongen met een mooie barbeel.
QR-code 

naar de YouTube 
video: 
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VISMEESTER: 
DE LEUKSTE VRIJWILLIGERSFUNCTIE 
DIE JE KUNT BEDENKEN
Vier jaar geleden gingen Berend Jan Spijkers, Hendrikus Kampherbeek 
en Inus IJpelaar weer de schoolbanken in: de vrijwilligers van 
Hengelsportvereniging de Dobber uit Hardenberg volgden de cursus 
vismeester bij Sportvisserij Nederland. We vroegen Berend Jan naar 
zijn ervaringen als vismeester in Oost-Nederland.
DOOR: BEREND JAN SPIJKERS

 “W e hadden geen idee welke ge-
volgen dit voor onszelf, maar 
ook voor het thuisfront zou 

hebben. Inmiddels hebben we er een flin-
ke kluif aan om elk schooljaar zo’n tien tot 
twaalf vislessen te verzorgen op basisscho-
len in de regio Hardenberg en soms daar-
buiten. Maar het is hartstikke leuk en ge-
lukkig hebben we met Jan Prijs een vaste 
helper waar we altijd op kunnen rekenen. 
Tijdens de vislessen krijgen we ook vrijwel 
altijd hulp van vrijwilligers van de plaatse-
lijke hengelsportvereniging. Dat is geweldig 
en dat wordt door ons enorm gewaardeerd!”

GEZONDE SPANNING
“Natuurlijk waren we de eerste keer flink 
zenuwachtig, maar dat is inmiddels ver-
anderd in een gezonde spanning. Een pre-
sentatie geven voor een volle klas met leer-
lingen is toch wel een bijzondere ervaring, 

zeker in het begin. Je staat er versteld van 
welke vragen er soms worden gesteld door 
de kinderen. Zie daar altijd maar eens een 
goed antwoord op te geven. Al het benodig-

de praktijkmateriaal hebben we in eigen be-
heer. De spullen voor de theorieles krijgen 
we thuisgestuurd en doen we in tassen voor 
de leerlingen. Dat is altijd een gezellige boel, 
want tijdens deze gezamenlijke voorberei-
dingen wordt er onder de koffie heel wat 
visserslatijn gesproken.”

VISVRIENDELIJKHEID
“De theorieles voor de middag is vergelijk-
baar met een biologieles. Alles wat van be-
lang is voor vissen en hun leefomgeving 
komt aan de orde. Ook mogen de kinderen 
oefenen met het goed onthaken van een 
nepvis met een hakensteker, want een vis 
moet natuurlijk in de praktijk wel blijven 
leven. Na de middag gaan we met de hele 
klas ergens in de buurt van de school vis-
sen. Daarbij helpen ook de vrijwilligers van 
de plaatselijke vereniging. We zien eigenlijk 
altijd wel dat bij de vangst het oefenen met 
de hakensteker direct zijn vruchten afwerpt. 
Visvriendelijkheid staat bij ons voorop en 
we vinden het o zo belangrijk dat een kind 
dat ook leert.”

GLUNDERENDE KOPPIES
“Hendrikus, Inus en ik geven altijd samen 
les – we zijn een echt vismeesterteam – 
maar doen de presentatie bij toerbeurt. We 
maken ook altijd een fotoreportage van de 
visles en die sturen we naar school voor ge-
bruik op hun website. Maar het mooiste zijn 
toch wel al die glunderende kinderogen! 
Het doet je heel veel goeds als het lukt om 
een kind het eerste visje van zijn of haar le-
ven te laten vangen. Mooi om te doen en 
mee te maken, echt prachtig!”

Vis goed leren onthaken is onderdeel van de visles.

VISMEESTER 
WORDEN?

Neem dan eens een kijkje op 
www.vissenschool.nl of neem 

contact op met Sonja Janssen van 
Sportvisserij Oost-Nederland, 

0572-363370 of  
janssen@sportvisse-
rijoostnederland.nl


