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Op de Overijsselse Vecht wordt de komende vier jaar onderzoek 
gedaan naar vismigratie. Aan de hand van de resultaten wordt een 
nieuwe visie op de Vecht ontwikkeld en het systeem optimaal 
ingericht voor migrerende vissen.

Dit voorjaar is op de Overijssel-
se Vecht een start gemaakt met 
een groot vismigratieonderzoek. 

De komende vier jaar worden verschil-
lende vissoorten via zendering en kruis-
netmonitoring gemonitord. Zo worden 
gegevens verzameld over het aanbod 
van vis, welke invloed de habitat heeft 
op sommige doelsoorten, hoe goed de 
vispassages in en rondom het Vechtsys-
teem werken en in hoeverre de haarva-

SWIMWAY VECHT
VISMIGRATIEONDERZOEK 
VAN ZEE TOT BRON

ten in Nederland en Duitsland bereikbaar 
en ingericht zijn voor migrerende vissoor-
ten. De waterschappen Vechtstromen en 
Drents Overijsselse Delta werken samen 
in dit prachtige onderzoek waar ook ande-
re Duitse en Nederlandse organisaties bij 
betrokken zijn.

NIEUWE VISIE
De Vecht is een 167 kilometer lange re-
genrivier. Slechts 60 kilometer daarvan 

stroomt in Nederland, het boven-
stroomse deel ontspringt in Duitsland. 
De Vecht en belangrijke zijwateren zo-
als de Regge en de Steinfurther Aa ken-
nen verschillende obstakels voor vis 
zoals stuwen, vispassages en water-
krachtcentrales. De onderwaterwereld 
blijft mystiek en lastig te peilen. Er zijn 
dan ook veel vragen over de aanwe-
zigheid en migratie van vissoorten zo-
als paling, kwabaal, winde en zeeforel. 
Ook zijn er meer gegevens nodig over 
het effect van de obstakels op vismi-
gratie en over waar vissoorten zich op-
houden. Welke habitats zijn geschikt 
als paai- en opgroeigebieden? Dit on-
derzoek moet de kennis opleveren die 
nodig is voor een nieuwe visie op de 
Vecht. Daarmee kan het Vechtsysteem 
worden klaargemaakt en ingericht 
voor migrerende vissen die straks bij-
voorbeeld via de vismigratierivier in de 
Afsluitdijk willen optrekken. 

KRUISNETMONITORING
Naast het zenderen van vissen als 
schieraal, winde en hopelijk ook zee-
forel en kwabaal, speelt ook kruisnet-
monitoring een belangrijke rol in het 
onderzoek. Dertig vrijwilligers uit de 
directe omgeving van de Vecht hebben 
zich aangemeld om hier bij te helpen. 
Op de informatieavond eind februari 
in Raalte kregen de vrijwilligers uit-
leg  van Sportvisserij Nederland over 
het onderzoek en instructies voor de 
kruisnetmonitoring. In aanwezigheid 
van waterschap Vechtstromen en wa-
terschap Drents Overijsselse Delta was 
er uiteraard ook aandacht voor vis-
herkenning en veiligheid. De vrijwil-
ligers monitoren van maart t/m juni 
het aanbod van vis bij de stuw Vech-
terweerd. Per avond worden twee 
kruisnetten gebruikt die vijf keer zul-
len worden opgehaald. Daarbij is met 
name het aanbod van glasaal interes-
sant, maar uiteraard zullen alle gevan-
gen vissen worden gedetermineerd 
en vastgelegd. Of het lukt om de nodi-
ge vis boven water te krijgen is nog de 
vraag, al zijn de verwachtingen in ieder 
geval hooggespannen!

Op zaterdag 2 juni kun je tijdens de visgidsen demodag in 
de jachthaven van Hattem kennismaken met een aantal 
visgidsen die in Oost-Nederland actief zijn. Zo kan visgids 

Sven je de fijne kneepjes van het vissen met de vaste stok vanaf 
de oever uitleggen. Bij visgidsen Ingmar en Tim kun je aan boord 
stappen voor een korte vistrip op roofvis op de IJssel. Wil je een 
prachtige natuur- en viservaring beleven? Stap dan bij visgids 
Frans in de viskayak om het Apeldoorns Kanaal op te gaan.

Aan de zijkant van de jachthaven in Hattem is een visplaats voor 
mindervaliden aangelegd. Deze visplaats is voorzien van een 
deugdelijke reling om de veiligheid van de vissers te waarborgen. 
Tijdens de visgidsen demodag kun je ook vissen vanaf deze min-
dervaliden visplaats. De toegang tot de visgidsen demodag is ge-
heel gratis. Houd www.sportvisserijoostnederland.nl in de gaten 
voor meer informatie en de ‘openingstijden’ van de demodag op 
2 juni.

FISHING IN HOLLAND
Ook op www.fishinginholland.nl staan enkele visgidsen uit Oost-
Nederland vermeld. Zij kunnen je helpen om de viswateren in 
onze regio te ontdekken en staan garant voor een actieve en 
avontuurlijke buitendag. Verder vind je op deze website de gaaf-
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Gebiedskaart

Op stap met visgidsen
in Oost-Nederland

Allround vissen!
Eeuwe Weening (1974)

Voor een ervaren visgids op de wateren in de Noordoostpolder 
en de Overijsselse Vecht ben je bij Eeuwe aan het juiste adres. 
Met ruim 35 jaar ervaring binnen elke discipline van de hengel
sport kun je veel van hem leren.
Voor elke vorm van vissen heeft hij de benodigde materialen 
beschikbaar.

Je kunt individueel een visdag boeken met Eeuwe, maar ook met 
een groep tot maximaal 15 personen. Naast het gidsen verzorgt 
Eeuwe ook lezingen over verschillende visserijen, viscursussen en 
themadagen. Zelfs een week karpervissen behoort tot de uitge
breide mogelijkheden.

Voor groepen is een visdag ook uit te breiden met nevenactivi
teiten, zoals bijvoorbeeld nachtvlinder excursie of een barbecue.

Contact: eeuweweening@gmail.com | 06-42834383

2 JUNI: 
VISGIDSEN 
DEMODAG
Wil je een bijzonder dagje uit, een nieuw viswater 
leren kennen, je vistechniek(en) verbeteren, iets 
helemaal nieuws proberen qua visserij of op een 
specifieke vissoort vissen? Ga dan op stap met een 
visgids op een van de prachtige meren, rivieren, 
weteringen en kanalen die Oost-Nederland rijk is. 

>> CURSUS VAKBEKWAAM VISGIDS
In navolging van de positief ontvangen cursus van vorig jaar, 
kun je je dit jaar opnieuw opgeven voor de cursus Vakbekwaam 
Visgids. De cursus richt zich op gepassioneerde en ondernemende 
sportvissers die als professioneel visgids aan de slag willen gaan. 
Vaardigheden en kennis over ondernemerschap, gastheerschap, 
klantbegeleiding, gebiedskennis, bedrijfsvoering, communicatie en 
materialen en technieken komen aan de orde. Bekende en ervaren 
sportvissers en docenten als Roelof Schut, Stefan Altena en Wim 
Russchen geven de deelnemers theoretische kennis en praktische 
vaardigheden mee. Ook enkele gastsprekers en docent Henk Veu-
rink (bedrijfsvoering en ondernemerschap) spelen een belangrijke 
rol in de cursus. De cursus wordt gegeven tussen half mei en half 
juli. Aanmelden kan via www.sportvisserijoostnederland.nl. 

ste bestemmingen en beste accommodaties voor de sportvisser 
– of je nu met je vismaten eropuit wilt of met het hele gezin op 
vakantie gaat. Laat je inspireren door wat Nederland, met al zijn 
viswater en gevarieerde visstand, een sportvisland bij uitstek, al-
lemaal te bieden heeft!

Laat je 
inspireren door wat 

Oost-Nederland, met al 
zijn viswater en gevarieerde 
visstand, een sportvisregio 

bij uitstek, allemaal te 
bieden heeft!
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U staat hier

VISSEN IS TOEGESTAAN

VISSEN IS NIET TOEGESTAAN
 

* Uitsluitend en alleen passanten die zich bij de havenmeester 

hebben aangemeld voor overnachting mogen vanaf hun boot vissen.

Vaste hengel

Alleen vissen vanaf de oever

Vissen vanaf de steigers verboden

Vissen vanuit een boot verboden*

JACHTHAVEN HATTEM
SPORTVISSERS IN HET BEZIT VAN EEN GELDIGE VISPAS WELKOM

Bord plattegrond Jachthaven 128x80.indd   1 19-10-17   14:43

>> DE TIPPE MEPPEL
Bij het knooppunt Lankhorst tus-
sen de A28 en de A32 ten zuiden 
van Meppel ligt de Tippe, een 
interessant viswater waar onder 
meer op karper of witvis wordt ge-
vist. Aan de kant van de spoorlijn 
loopt een smal toegangspaadje 
door het bos en er is een enkele 
opening die fungeert als visplaats. 
In overleg met Rijkswaterstaat 
hebben we de toestemming 
gekregen om de toegang en sport-
visserijmogelijkheden bij de Tippe 
flink op te knappen. Met hulp van 
gecertificeerde vrijwilligers van de 
Meppeler Hengelaarsvereniging 
is een wandelpad door het bos 
gecreëerd en zijn vier visplaatsen 
vrijgemaakt door snoeiwerkzaam-
heden uit te voeren.

SPORTVISSERIJVOORZIENINGEN
Herinrichting van wateren biedt kansen 
voor de sportvisserij. Samen met hengel-
sportverenigingen zoekt sportvisserij 
Oost-Nederland daarom naar mogelijkhe-
den om onder meer sportvisserijvoorzienin-
gen te koppelen aan herinrichtingsprojec-
ten. Zo lopen er momenteel meerdere 
projecten waarbij gezamenlijk wordt 
geïnvesteerd in de aanleg van sportvisserij-
voorzieningen. In dit artikel een greep uit 
de projecten.

>> JACHTHAVEN HATTEM
Begin 2017 is de jachthaven van Hattem opgenomen in de Geza-
menlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Er mag alleen vanaf de 
oever gevist worden met een vaste hengel. In goed overleg met 
de beheerder mogen gasten die met hun boot overnachten in de 
jachthaven ook vissen vanaf hun boot.
Eind vorig jaar is besloten om aan de zijkant van de jachthaven de 
kade aan te passen tot mindervaliden visplaats, zodat kan worden 
gevist in het Apeldoorns Kanaal. Om de veiligheid van vissers te 
waarborgen is de kade voorzien van een reling. Ook is een infor-
matiebord geplaatst waarop duidelijk is aangegeven waar je mag 
vissen en wat de meest voorkomende vissoorten in de haven zijn. 

>>  VISSTEIGERS  
OMMERKANAAL

Het Ommerkanaal is een populair wedstrijdtra-
ject voor HSV De Rietvoorn uit Ommen, HSV De 
Brasem uit Dedemsvaart en HSV Ons Genoegen uit 
Balkbrug. Omdat het traject aan een doodlopende 
weg ligt, kun je er heerlijk rustig vissen. De zeer 
steile oevers maken het echter lastig om er veilig 
te kunnen zitten. Op verzoek van de verenigingen 
is Sportvisserij Oost-Nederland in gesprek gegaan 
met de gemeente Ommen en het Waterschap om 
de mogelijkheden voor de aanleg van vissteigers 
te bespreken. Zowel de gemeente als het Water-
schap wilden hun medewerking verlenen en ook de 
betrokken omwonenden gaven hun steun aan het 
project, waardoor het vergunningstraject soepel is 
verlopen. 
In februari hebben we de vergunningen gekregen 
om aan de slag te gaan. Begin mei worden de 30 
steigers langs het kanaal opgeleverd en zijn ze klaar 
voor gebruik. Uiteraard zijn de steigers (op eigen 
risico) vrij te gebruiken voor iedere VISpashouder. 

>> SPORTVIS-
MOGELIJKHEDEN  
GROTE WETERING
Na de aanleg van de hoogwater-
geul bij Veessen/Wapenveld is een 
gebiedsontwikkelingsproject van 
start gegaan. Onderdeel van dit 
project is de aanleg van een kano-
route die het Apeldoorns kanaal 
met de Grote en Kleine Wetering 
verbindt. Provincie, gemeente 
en waterschap trekken samen 
op in dit project en ook Sportvis-
serij Oost-Nederland droeg haar 
steentje bij. Binnen het project 
zijn steigers, banken, informa-
tieborden en routeaanduidingen 
gerealiseerd. Ook is er ruimte 
gecreëerd voor sportvissers. Bij 
de Bruggenhoek in Wapenveld 
is langs de Grote Wetering een 
mindervaliden vissteiger geplaatst 
en ter hoogte van de Assendor-
perstraat in Heerde is in hetzelfde 
water een prachtige wedstrijdlo-
catie aangelegd. Daarnaast zijn 
alle kano in- en uitstapplaatsen 
ook geschikt om vanaf te vissen.

>> MINDERVALIDEN  
VISPLEK OVERIJSSELSE 
VECHT
Camping de Koeksebelt in Ommen werkt 
hard aan nieuwe en bijzondere voorzie-
ningen voor toeristen en recreanten in het 
Vechtdal. Uniek zijn de zogeheten ‘ooie-
vaarsnesten’ op de camping: boomhutten 
van waaruit je prachtig uitzicht hebt op de 
groene omgeving en de Overijsselse Vecht. 
Ook wordt gedacht aan de toegankelijkheid 
van de Vecht voor mindervalide sportvis-
sers. Sportvisserij Oost-Nederland denkt en 
werkt graag mee aan mooie oplossingen. 
Zo is aan de nevengeul die om de camping 
ligt een mindervaliden vissteiger geplaatst, 
waar iedere VISpashouder gebruik van mag 
maken (dus niet alleen campinggasten). 
Uiteraard mag de naastgelegen parkeer-
plaats worden gebruikt door vissers. Ook is 
er komende zomer een mindervaliden toilet 
aanwezig op de camping.

>> VISPLEKKEN ZWARTEWATER
Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle heeft al enkele jaren 
geleden het verzoek ingediend om de toegang tot het Zwartewater 
te verbeteren voor sportvissers. Na een ingewikkeld en langlopend 
traject bleek de ondergrond niet van de gemeente Zwolle maar 
van Rijkswaterstaat te zijn, waarop Sportvisserij Oost-Nederland 
samen met de hengelsportvereniging met hen in gesprek ging over 
de mogelijkheden. Al snel werd duidelijk dat een constructie van 
stelconplaten de meest eenvoudige en voordeligste oplossing was. 
Zowel Sportvisserij Nederland als Sportvisserij Oost-Nederland 
hebben De Hengelsport financieel ondersteund door een deel van 
de totale kosten te subsidiëren. 
Eind 2017 kon het project van start. Een legioen aan vrijwilligers van 
Visserijvereniging De Hengelsport heeft met vereende krachten 
gezorgd dat de plekken werden vrijgemaakt en het snoeihout werd 
afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden kwamen regelmatig omwo-
nenden of wandelaars en fietsers een kijkje nemen en hun com-
plimenten overbrengen. Eind februari is het hele project naar volle 
tevredenheid en trots van De Hengelsport afgerond, mooi volgens 
planning voor 1 maart in verband met de natuurbeschermingswet. 
Op 24 maart 2018 was de feestelijke opening van de 32 visplaatsen 
aan het Zwartewater. En de ingebruikname werd uiteraard ingeluid 
met een viswedstrijd.
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EVENEMENTEN 
EN WEDSTRIJDEN
Het komende visseizoen staat in Oost-Nederland weer bol van de 
evenementen, activiteiten en wedstrijden. In aanvulling op de gebrui-
kelijke selectiewedstrijden en onze traditionele jeugddag hebben we dit 
jaar verschillende nieuwe activiteiten op het programma staan. Zo is er 
een visgidsen demodag in Hattem, gaan we vissen op steur en meerval 
met jongeren tussen de 12 en 17 jaar en organiseren we samen met 
Hengelsport Federatie Midden Nederland een jeugd rivierenvisdag!

Voor de traditionele jeugddag zijn 
we dit jaar weer terug in Raalte. 
Rondom de Drostenkampvijvers 

wordt op Nationale Hengeldag (26 mei) 
een interessant themaplein ingericht. Je 
kunt actief meedoen met workshops over 
het roofvissen, karpervissen, vliegvissen, 
feeder en vaste stok vissen inclusief voer 
maken. Onze vismeesters staan voor je 
klaar om je te helpen met de viswedstrijd, 
die ‘s middags plaats vindt. Deelname aan 
deze dag is geheel gratis en voor de lunch 
en drinken wordt gezorgd.

STEUR EN MEERVAL VISSEN
Speciaal voor jeugd van 12 t/m 17 jaar orga-
niseren we op 1 juli twee dagdelen vissen 
op steur of meerval bij Wild Bijzonder vis-
sen in Reutum. De enige voorwaarde om 

mee te mogen doen aan deze jeugddag, is 
dat je een vriend of vriendin in de leeftijd 
van 12 - 17 jaar meeneemt die anders nooit 
vist. Deelname is gratis en wij zorgen ook 
nog eens voor eten en drinken.

TOCK-FICTION
Vorig jaar vond voor het eerst onder grote 
belangstelling het roofvisevenement Tock-
Fiction plaats langs de IJssel van Zwolle 
tot Zutphen. Dit evenement was met 100 
Duitse sportvissers die deelnamen een 
groot sportief succes! Van 10 t/m 12 au-
gustus vindt de tweede editie van Tock-
Fiction plaats en deze keer worden Neder-
landse sportvissers van harte uitgenodigd 
om ook mee te doen. Deze keer is het eve-
nement uitgebreid van 50 naar 75 kop-
pels! Natuurlijk wil iedereen vis vangen 

en met mooie prijzen naar huis gaan, maar 
plezier in het vissen en het gezellig bij el-
kaar zijn, staan voorop. Dat moet zeker 
lukken, gezien het enthousiasme van de 
organisatoren en terugkijkend op de sfeer 
van de afgelopen keer.

JEUGD RIVIERENVISDAG
In samenwerking met Hengelsport Fede-
ratie Midden Nederland organiseren we 
op 13 oktober een jeugd rivierenvisdag in 
de IJssel bij Bronckhorst. Er zijn feeder-
hengelsets beschikbaar die de jeugd kan 
gebruiken om kennis te maken met het 
feedervissen/riviervissen. De Snoekstu-
diegroep Nederland-België is erbij om een 
workshop roofvissen te verzorgen. Natuur-
lijk kun je na de uitleg zelf proberen om 
een (roof)vis te vangen.

BARBEELDAG ÉN -WEDSTRIJD
De barbeeldag aan de IJsseloever bij Vees-
sen is vaste prik op de agenda. Dit jaar or-
ganiseren we samen met Hengelsport 
Federatie Midden Nederland op 22 sep-
tember de vierde editie. Dagvoorzitter is 
Marco Kraal. Naast demovisserijen van 
bekende barbeelvissers is er een hengel-
sportmarkt waar je het juiste materiaal 
kunt kopen voor het vissen op barbeel. De 
lezingen worden dit jaar verzorgd door 
Leon Haenen en Herwin Kwint. Uiteraard 
is een deel van de oever weer gereserveerd 
voor jeugd, die onder begeleiding van er-

varen vismeesters kan vissen met 
feederhengels. Ook deze dag is ge-
heel gratis toegankelijk. Nieuw dit 
jaar is de barbeelwedstrijd die na de 
barbeeldag wordt georgainseerd. Op 
zondag 23 september wordt er op de-
zelfde locatie gevist in koppels en zijn 
er mooie prijzen te winnen. Kijk voor 
meer informatie en het inschrijfformulier 
op www.sportvisserijoostnederland.nl.

VISLESSEN OP DE BASISSCHOOL
Vanaf april tot en met oktober geven onze 
gecertificeerde vismeesters vislessen op 
de basisschool. Deze lessen zijn geschikt 
voor kinderen van groep 7/8. ‘s Ochtends 
komt in de klas aan bod welke vissen in 
Nederland leven, hoe groot ze worden, wat 
ze eten, hoe ze onder water kunnen ade-
men en allerlei visvragen die de kinderen 
zelf bedenken. Ook krijgen alle leerlingen 
een Stekkie keycord met daaraan een ha-
kensteker. Van vrijwilligers van de lokale 
hengelsportvereniging leren ze hoe zo’n 
hakensteker werkt. Daarna volgt ’s mid-
dags een visexcursie met de klas naar 
een water in de buurt van de school. Daar 
wordt onder begeleiding van viscoaches 
gevist met de vaste hengel. Naast het van-
gen van vis, is ook respect voor de natuur 
en een goede behandeling van de vissen 
een belangrijk onderdeel van de visles. 
Een gratis visles vraag je makkelijk aan via 
www.vissenschool.nl.

Op zaterdag 25 augustus is de Urker-
vaart tussen Tollebeek en Urk het to-
neel van de Visgidswedstrijd. Deze 
traditionele jaarlijkse goede doelen 
wedstrijd van Visgids Zwolle is alweer 
aan zijn zestiende editie toe.

Zoals gebruikelijk doneert Stichting Vis-
gids jaarlijks een bedrag aan een goed 
doel. Dit jaar is dat de Stichting DCN ge-
leidehonden. Vanwege dit bijzondere en 
zeer aansprekende doel hebben we een 
pup als mascotte ‘geadopteerd’. Met trots 
presenteren we Noa, een witte herder 
pup die op 22 november 2017 is geboren. 
Inmiddels woont Noa in een gastgezin 
en gaat ze op voor de opleiding tot blin-
dengeleidehond. Stichting Visgids gaat 
Noa de komende anderhalf tot twee jaar 
volgen gedurende haar opleidingstraject. 
Via de website en Facebookpagina van 
Stichting Visgids kan iedereen haar vor-
deringen volgen. 

Wil je meer info en 
je inschrijven voor 
de Visgidswed-
strijd? Neem dan 
contact op met 
Ingmar Boersma: 
06 - 50 51 00 55 of 
ingmar@visgids.nl

WEDSTRIJDAGENDA
• 19-05 Federatief kampioenschap 

/ selectie teams dobberdragend
• 02-06 Federatief kampioen-

schap / selectie individueel he-
ren 55-/55+

• 09-06 Federatief kampioen-
schap / selectie feedervissen in-
dividueel en Federatief kampi-
oenschap feedervissen teams

• 16-06 Federatief kampioenschap 
/ selectie junioren

• 23-06 Open Federatief Dames-
kampioenschap

• 23-09 Barbeelwedstrijd
• 06-10 Finale Federatief Club-

kampioenschap
• 20-10 Prijzenwedstrijd

De barbeeldag op 22 september wordt gevolgd door 
een barbeelwedstrijd op 23 september.

Op Nationale Hengeldag (26 mei) vindt in Raalte de jeugddag plaats.

VIS EEN BLINDEN-
GELEIDEHOND  
BIJ ELKAAR!

CHECK 
www.sportvisserijoostnederland.nl 

voor de actuele agenda van Sportvisse-
rij Oost-Nederland. Kijk daar ook eens 
naar de verenigingsagenda. Wie weet 
organiseert jouw hengelsportvereni-

ging ook het jaarrond leuke acti-
viteiten en wedstrijden!

Op 1 juli kan de jeugd van 12 tot 17 jaar op Steur of Meerval vissen.
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SPORTIEVE 
FEDERATIESTRIJD
Het Noordoostelijk Kampioenschap is naast een sportieve 
federatiestrijd ook een prestigieus evenement dat ieder jaar veel 
deelnemers trekt. In 2018 vond op de tweede zaterdag van april de 
veertiende editie van het ‘NOK’ plaats.

I n 2004 staken de wedstrijdcommissies van de drie noordelij-
ke federaties Fryslân, Groningen/Drenthe en Oost-Nederland 
de koppen bij elkaar om een grote gezamenlijke wedstrijd te 

organiseren. Het moest een goed georganiseerd kampioenschap 
worden, waarbij wedstrijdvissers van de federaties ervaring kon-
den opdoen voor grote wedstrijden. Daarnaast mocht de winnaar 
het kampioensbord mee naar huis nemen en zich een jaar lang 
Noordoostelijk Kampioen noemen. Het prestigieuze evenement 
kreeg een jaarlijks terugkerend karakter en leverde steevast posi-
tieve publiciteit op voor de sportvisserij.

EEN VAN DE GROOTSTE WITVISWEDSTRIJDEN
Dat het Noordoostelijk Kampioenschap een populair kampioen-
schap is geworden, staat buiten kijf. Bij de eerste editie in 2005 
zat het deelnemersveld meteen stampvol. 
Het parcours langs het Beukerskanaal van Giethoorn naar Steen-
wijk was met een tussenruimte van 15 meter een aaneengesloten 
lint van vissers. Ook in de jaren daarna bleef de populariteit van 
het NOK enorm met maar liefst 300 deelnemers. Dit grote aan-
tal deelnemers wordt de laatste jaren niet meer behaald – mede 
omdat de parcoursen het niet altijd toelaten – maar nog steeds 
is deze wedstrijd met ruim over de 200 deelnemers een van de 
grootste witviswedstrijden in ons land.

STRIJKIJZERS EN STEREOTORENS
Tijdens de eerste edities bestond de prijzentafel uit een enorm 
assortiment voornamelijk witgoed, zoals mixers, strijkijzers, 
kruimeldieven en stereotorens. Maar ook gereedschapskisten, 
compressoren en vleesschotels met daarbij nog een flinke hoe-
veelheid sponsorprijzen maakten de prijzenpot interessant. Ten-
slotte was er nog een herinneringsmedaille voor de vakwinnaars. 
Anno 2018 is nog steeds de eer om te winnen het belangrijkste, 
met als hoofdprijs voor de kampioen het felbegeerde handbe-
schilderde blauwe kampioensbord uit Makkum. Natuurlijk zijn 
er ook medailles voor de vakwinnaars, maar het witgoed prijzen-
festival heeft inmiddels plaatsgemaakt voor goed gevulde vlees-
schotels. Het parcours is opgedeeld in twee disciplines: dobber-
vissen en de vrije hengel en ook is er variatie in de wateren waar 
het kampioenschap wordt gevist. Al met al is het elk jaar weer 
een goed georganiseerde en sportieve onderlinge strijd tussen de 
wedstrijdvissers uit Noord en Oost-Nederland.

Kijk voor de uitslag van het Noordoostelijk Kampioenschap 
op www.sportvisserijoostnederland.nl. Ben jij lid van een 
hengelsportvereniging die is aangesloten bij een van de 
drie noordelijke federaties en wil je ook kans maken op de 
Noordoostelijke Kampioenstitel? Doe dan de volgende keer 
mee met het NOK!


