
>> SPORTVISSEN EN  
HET CORONAVIRUS
Medio maart maakte het kabinet bekend dat 
tenminste tot en met 1 juni alle evenementen 
– ongeacht groepsgrootte, aard en doel – ver-
boden zijn. Hieronder vallen ook tal van evene-
menten binnen de sportvisserij (wedstrijden, 
beurzen, cursussen, ledenvergaderingen, etc.). 
Kijk op www.sportvisserijnederland.nl voor de 
landelijke stand van zaken voor sportvissers of 
op www.sportvisserijoostnederland.nl voor de 
laatste updates in jouw regio.
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Als sportvisser ga je natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar niet in thuis. De sportvisserij zet 

daarom in op het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een loodvrije hengelsport te komen. In 

het kader van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij wordt op dit pilotwater loodvrij gevist. Werpgewichten van 

staal, beton, steen en tungsten zijn uitstekende milieuvriendelijke alternatieven voor lood.  

Wil jij ook loodvrij vissen? Ga dan direct naar een hengelsportzaak in de regio en schaf je loodvervangers aan. 

Ga naar www.sportvisserijloodvrij.nl voor een overzicht van milieuvriendelijke loodalternatieven. 

 

Wil je meer informatie over de pilot, ga dan naar www.sportvisserijoostnederland.nl of bel met Sportvisserij 

Oost-Nederland: 0572-363370. 
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1

2018 / 2019/ 2020

→ winde 94

→ schieraal 30 

→ Zeeforel 6

→ Houting 22

→ Kwabaal 8

Gezenderde vissoorten

SWIMWAY VECHT:
DATASET VISMIGRATIE 
BREIDT ZICH UIT
Het vismigratieproject Swimway Vecht breidt zich steeds verder uit. 
De afgelopen periode zijn diverse nieuwe vissoorten gezenderd. De 
schat aan informatie die dit oplevert, leert ons veel over hun 
migratiegedrag en geeft inzicht in de bedreigingen en kansen voor 
vismigratie op de Overijsselse Vecht. 

In de Bijkerplas en het Brouwersgat 
– gelegen in de Vinkenbuurt tus-
sen Nieuwleusen en Balkbrug – 

wordt veel gevist, voornamelijk op kar-
per. Je zit er heerlijk en waant je door 
de beschutte ligging in het buiten-
gebied ver van de bewoonde wereld. 
Rondom beide plassen zijn verschil-
lende ruime visstekken gecreëerd die 
mede worden onderhouden door vrij-
willigers van HSV De Voorn uit Nieuw-
leusen. Deze parel in het werkgebied 
van de federatie is dan ook een prach-
tige testlocatie. De komende twee jaar 
zijn overgangsjaren waarna er met in-
gang van 2022 volledig loodvrij wordt 
gevist.

GRATIS RUILEN
Om het gebruik van mili-
euvriendelijke loodal-
ternatieven (steen, 
beton, ijzer, glas of 
tungsten) te be-

BIJKERSPLAS EN BROUWERSGAT 
LOODVRIJ
De Green Deal Sportvisserij Loodvrij moet het loodgebruik in de sportvisserij binnen drie jaar fors 
verminderen en vóór 2027 helemaal uitbannen. Ook in Oost-Nederland wordt loodvrij vissen 
gepromoot. Zo zijn de Bijkersplas en het naastgelegen Brouwersgat aangewezen als pilotprojecten 
voor loodvrije viswateren.

vorderen, kun je je oude lood gratis rui-
len voor een alternatief. Daarbij heb je de 
keuze uit drie verschillende materialen – 
steen, verzwaard beton en staal – in meer-
dere gewichtsklassen. Op www.sport-
visserijoostnederland.nl vind je actuele 
informatie over de inruilmogelijkheden 
en -locaties. De voorraad is beperkt, dus 
wees er snel bij. Bij een aantal sportviseve-
nementen stellen we ook gratis loodvrije 
materialen beschikbaar. Check voor meer 
informatie de evenementenkalender op 
onze website.

VERBINDING IN DE REGIO
Naast de landelijke samenwerking in de 
Green Deal hebben we ook regionale ver-
binding gevonden. Partners in het pilot-

project ‘Bijkersplas en Brouwersgat 
loodvrij’ zijn het Waterschap 

Drents Overijsselse Del-
ta, Gemeente Ommen, 

Sportvisserij Nederland, 
HSV De Voorn Nieuw-

leusen e.o., Hengelsportcentrum De Bes-
te Stek, Zunnebeld, Rix Hengelsport & 
Outdoor en Massier. 

WAT VINDT DE SPORTVISSER?
Om het effect van deze pilot en alle ove-
rige stimuleringsacties in ons gebied te 
meten, voert Sportvisserij Oost-Neder-
land deze zomer en in 2021 (online) en-
quêtes uit. We willen hiermee in beeld 
krijgen met welke loodalternatieven 
wordt gevist en hoe sportvissers tegen-
over het gebruik van loodvervangers 
staan. Daarnaast vragen we naar de er-
varingen bij de deelnemende inruilpun-
ten.

Afgelopen najaar en winter zijn veel 
nieuwe vissen van een zender voor-
zien. We begonnen in oktober met 

de eerste Atlantische forellen en schieralen, 
waarna ook kwabalen, houtingen en op-
nieuw windes van een zender zijn voorzien. 
Deze zenden iedere 90 seconden een code 
uit die door strategisch geplaatste ontvan-
gers wordt opgevangen. In januari zijn deze 
ontvangers voor een tweede keer uitgelezen 
zodat er in totaal al meer dan een miljoen 
registraties zijn ontvangen! De eerste inzich-
ten die de data bieden, zijn veelbelovend. 

FOREL EN HOUTING
In het najaar van 2018 is er één vis gezen-
derd; een prachtige Atlantische forel van 
65 centimeter met een gewicht van 4 kilo. 
De zalmsteek waarmee de Atlantische forel 
werd gevangen, bleek echter vooral heel veel 
houting te bevatten! Een grote verrassing en 

unieke waarneming van deze tot voor kort 
nog uitgestorven vissoort in Nederland. He-
laas ontbraken de juiste ontheffingen om de 
houtingen te mogen zenderen. In het najaar 
van 2019 zijn met de juiste vergunningen 
alsnog 22 houtingen gezenderd. Ons onder-
zoek zal straks aantonen of deze vis zijn weg 
stroomopwaarts gaat vinden. 

ZOEKGEDRAG
De in 2018 gemerkte Atlantische forel is dat-
zelfde najaar opgetrokken tot Hardenberg. 
Nadat de vis nog een tijdje is gebleven, heeft 
deze de Vecht in maart 2019 verlaten. Het 
was bijzonder om te zien dat dezelfde vis 
zich op 15 oktober 2019 opnieuw aandiende 
in de Vecht! Deze keer is de vis veel verder 
de Vecht opgetrokken. Daar heeft hij behoor-
lijk zoekgedrag vertoond om verder boven-
strooms te komen. Uiteindelijk is de Atlanti-
sche forel tot onder één van de twee stuwen 

in het Duitse Nordhorn gekomen waar geen 
vismigratievoorziening is. Vanaf 16 decem-
ber 2019 is niks meer van deze vis verno-
men. 

HOGE WATER AFVOER
Enkele resultaten van de windetrek laten 
zien dat de windes zich laten sturen door de 
waterafvoer van de rivier. Dit is onderdeel 
van een natuurlijk proces waarbij ook ande-
re factoren zoals de watertemperatuur en de 
hoeveelheid daglicht invloed hebben op de 
paaitrek. Op het moment dat de stuwklep-
pen door de hoge waterstand in de Vecht 
waren gestreken, lukte het veel windes om 
via de stuwen te migreren. Interessant om 
te zien natuurlijk, maar dit geeft geen com-
pleet beeld van de vismigratiemogelijkhe-
den. Dezelfde data laten namelijk ook zien 
dat bij iedere stuw zo’n 30% van de win-
des niet voorbij de stuw komt. Daarbij is het 
aantal hoogwaterafvoeren beperkt en onbe-
kend of deze matchen met de periode waar-
op de winde (en andere vissoorten) migre-
ren om te paaien. 

Wil jij als vrijwilliger bijdragen aan dit 
onderzoek? Bezoek dan eens de website 
www.sportvisserijoostnederland.nl voor 
de mogelijkheden. Via de Facebookpagina 
Swimway Vecht blijf je op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. 

OPROEP!
Wil jij binnen jouw 

hengelsportvereniging aan 
de slag met het instellen van 

een loodvrij viswater? Neem dan 
contact met ons op via info@
sportvisserijoostnederland.nl
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TWEE TALENTVOLLE JEUGDTEAMS
De missie van Marc Zwaan en Mandrie Ligtenberg – de federatieve wedstrijdcoaches 
van Sportvisserij Oost-Nederland – is het scouten en begeleiden van jonge 
wedstrijdtalenten. Met resultaat: dit jaar vaardigt onze federatie twee jeugdteams af 
naar de Evezet TopTeamcompetitie Dames + U20.

Wil jij ook een topvisser worden en de 
kampioenstitel in de wacht slepen, neem 
dan contact op met een van onze wed
strijdcoaches via wedstrijdcoachmandrie@
sportvisserijoostnederland.nl of wedstrijd
coachmarc@sportvisserijoostnederland.nl.

EVENEMENTENKALENDER 2020
Sportvisserij Oost-Nederland organiseert (onder voorbehoud van 
landelijke maatregelen in verband met het Covid-19 virus) het komend 
seizoen verspreid over haar hele werkgebied tal van leuke sportvisevents 
voor jong en oud. Hieronder een greep uit de activiteiten.

Eind 2019 hebben de coaches 
meerdere hengelsportverenigin-
gen en wedstrijden bezocht in 

hun zoektocht naar talentvolle vissers 
(10 tot 16 jaar). Er volgde een wervings-
wedstrijd aan het Beukerskanaal om de 
kandidaten op hun vistalent te beoor-
delen. Negentien gretige vissers gingen 
hier de strijd met elkaar aan om een 
plekje te bemachtigen in een van de te 
vormen wedstrijdteams. Een zeer ge-
slaagde dag en voor de echte talenten 
een eerste stap richting succes!

SAMENSTELLING TEAMS
Het was voor Marc en Mandrie nog niet 
eenvoudig om twee teams te vormen. 
Hun streven is immers om al in 2020 

met zowel een meisjes- als jongensteam 
deel te nemen aan de TopTeamcompetitie 
Dames/Junioren. Na lang wikken en we-
gen werden de plekken naar ieders tevre-
denheid ingevuld. De blijdschap was dan 
ook groot toen tijdens de kennismakings-
avond op 12 februari – waarbij ook trotse 
ouders en begeleiders aanwezig waren 
– de teamformaties bekend werden ge-
maakt. Ook ging dank uit naar de enthou-
siaste ouders: zij zijn een heel belangrijke 
schakel in de wedstrijsport van hun zoon 
of dochter.

OFFICIELE START OP 2 MEI?
De start van de Evezet TopTeamcompetitie 
Dames + U20 op 2 en 3 mei aan het Beu-
kerskanaal staat ten tijde van het ter per-

KEANO JANSEN:  
“ MIJN DOEL IS 

OM BETER TE 
WORDEN EN 
KAMPIOEN TE 
WORDEN MET 
HET TEAM!”

>> MEISJESTEAM
Bo Breuker
Zoë Jansen
Iris Kruit 
Charissa Vaandrager
Lyndsey Vaandrager
 

>> JONGENSTEAM
Keano Jansen
Brandon Kanon
Milan Kleine Staarman
Dylan Kruit
Robin de Lange

>> JUNIOR IJSSELFES-
TIJN BRUMMEN
Sportvisserij Oost-Nederland en Hen-
gelsport Federatie Midden Nederland 
organiseren op zaterdag 3 oktober het Ju-
nior IJsselfestijn in de IJssel bij Brummen. 
Kinderen van 8 tot 17 jaar kunnen onder 
begeleiding van ervaren VISmeesters en 
riviervissers vissen met stevige feeder-
hengels en loodvrije voerkorven. Naast 
feedervissen is het ook mogelijk om onder 
begeleiding met de vaste stok te vissen.

>> VISLESSEN OP DE  
BASISSCHOOL
Van april tot en met oktober geven onze 
gecertificeerde VISmeesters vislessen 
aan basisschoolleerlingen van groep 7 en 
8. ’s Ochtends geeft de VISmeester een 
biologieles over de onderwaterwereld en 
’s middags gaat de hele klas vissen onder 
begeleiding van ervaren sportvissers! Wil 
jij ook een visles aanvragen? Ga dan snel 
naar www.vissenschool.nl.

Check www.sportvisserijoostnederland.nl 
voor de actuele agenda. En kijk ook eens 
op onze website naar de verenigingsa
genda. Wie weet organiseert jouw eigen 
hengelsportvereniging komend jaar ook 
leuke activiteiten en wedstrijden!

WEDSTRIJDKALENDER
25 april Youth Challenge
23 mei  Federatief Kampioen

schap/selectie dobbervis
sen heren en teams

23 mei  Noordelijke selectiewed
strijd kustvissen

6 juni   Federatief Kampioen
schap/selectie junioren 
U15, U20, U25

20 juni   Federatief Kampioen
schap/selectie feedervis
sen individueel en teams

11 juli   Federatief Kampioenschap 
dobbervissen dames

29 augustus   Finale Federatief Clubkam
pioenschap

5 september  Korpswedstrijd Twente
kanalen

17 oktober  Prijzenwedstrijd

>> MEERVAL MANIA 
2020
Na de eerste stormachtige editie in 2019 
pakken Sportvisserij Oost-Nederland, 
Hengelsport Federatie Midden Nederland 
en Meervalshop Tom-Cat opnieuw de 
organisatie van Meerval Mania op. Dit 
unieke spektakel vindt op 6 juni plaats 
langs de IJsseloever bij Camping de IJs-
selhoeve in Veessen en de toegang en 
parkeren is geheel gratis. In het restaurant 
worden interessante lezingen gegeven en 
langs de IJsseloever zijn diverse demo’s en 
een meervalmarkt. Laat ons weten dat je 
naar Meerval Mania 2020 komt door het 
evenement te volgen op Facebook.

>> LANDELIJKE  
BUITENSPEELDAG
Ieder jaar organiseren Jantje Beton en 
kinderzender Nickelodeon samen op de 
tweede woensdag in juni de Landelijke 
Buitenspeeldag. Zo vindt dit jaar op 10 
juni in Marknesse voor de 20e keer de 
Buitenspeeldag plaats en natuurlijk zijn 
ook onze vrijwilligers weer aanwezig met 
aquaria en een leuk vissenspel om kinde-
ren spelenderwijs kennis te laten maken 
met sportvissen en de onderwaterwereld.

se gaan van deze regio-editie op losse 
schroeven vanwege het Covid-19 virus 
dat heel Nederland in zijn greep heeft. 
In de najaarseditie informeren we je 
verder over de vorderingen van onze 
wedstrijdtalenten. 
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In het werkgebied van Sportvisserij Oost-Nederland zijn 80 federatieve controleurs 
actief. Met ruim 75.000 aangesloten sportvissers is de kans om gecontroleerd te worden 
dus vrij klein. Heeft controle dan wel nut? “Zeker wel”, zegt controleur Raymond 
Meenderink. “Controle is veel meer dan alleen nagaan of een sportvisser wel de juiste 
visdocumenten heeft.”

A l zo’n twaalf jaar is Raymond Meenderink ac-
tief als federatief controleur in de wijde om-
geving van Almelo. Hij kent het gebied dan 

ook als zijn broekzak. Niet alleen als controleur, maar 
ook als wedstrijdvisser, tweede secretaris én wed-
strijdleider bij HSV Ons Genoegen uit Wierden. Vissen 
is alles voor Raymond. Met zijn vrijwillige inzet heeft 
hij een voorbeeldfunctie en wil hij eraan bijdragen dat 
de sportvisser een goed imago heeft en houdt. “Con-
troles zijn ook een contactmoment waarbij onderling 
nuttige informatie kan worden uitgewisseld. Sport-
vissers zijn nou eenmaal de ogen en oren langs de wa-
terkant van de georganiseerde hengelsport.”

POSITIEVE REACTIES
In het hoogseizoen gaat Raymond bijna elke week op 
pad voor een controleronde. De ene keer duurt die 3 
uur, maar rondes van 5 tot 6 uur zijn geen uitzonde-
ring. De reacties op een controle zijn doorgaans po-
sitief. “Wanneer iemand niet de juiste visdocumen-
ten heeft, probeer ik te achterhalen waarom diegene 
dan toch gaat vissen. Vaak realiseren mensen zich de 
hoogte van de boetes niet. Als ze de bedragen horen, 
krabben ze zich nog wel eens achter de oren.” Ook zijn 
het vaak mensen die voor een enkele keer vissen niet 
direct de VISpas kopen. “Zij nemen gewoon het risico 
en gaan ervan uit dat ze ook niet gecontroleerd wor-
den. Juist aan deze doelgroep is het vaak goed uit te 
leggen waarom de VISpas verplicht is en wat er alle-
maal gebeurt met de contributie.”

CONTROLERONDE
Begin december gaan we op een zonnige, frisse dins-
dag met Raymond op controleronde. Op de route lig-
gen het Kanaal Almelo-De Haandrik, de zijtak van het 
Twentekanaal, het Lateraalkanaal, de Lolee en wat vij-
vers binnen de bebouwde kom van Almelo en Wier-
den. De eerste sportieveling die we tegenkomen heeft 
net wat mooie voorns binnen gehengeld. Deze 81-ja-
rige man vist al zijn hele leven en heeft zelfs nog wat 
oude vergunningen van de Beheerseenheid Twente-
kanalen in zijn VISpasmapje zitten. Natuurlijk zit er 
ook een geldige VISpas bij. In Aadorp treffen we op-
nieuw een witvisser aan. Ook deze man heeft de juis-
te papieren. Beide heren zijn al vaker gecontroleerd en 
vinden dit een goede zaak. Wel zou er wat hen betreft 
meer gecontroleerd mogen worden. Ook in het week-
end, want dan zijn er vaak sportvissers die zich min-
der netjes aan de regels houden. 

VEEL MEDEWERKING
In Daarlerveen treffen we op de brug een roofvisser. 
“Ha, wat leuk dat ik word gecontroleerd”, zegt hij en-
thousiast. “Dit is de eerste keer.” Ook deze jongeman 
heeft een geldige VISpas. “Het is belangrijk om die te 

SPORTVISSERIJCONTROLEUR:
AMBASSADEUR AAN DE WATERKANT

hebben en bij controle te kunnen overleggen. Het vis-
water moet immers ook worden onderhouden. Je krijgt 
er als sportvisser dus ook wat voor terug.” De meeste 
sportvissers die Raymond controleert, werken prima 
mee. Het komt helaas ook wel eens voor dat mensen 
hun ongenoegen verbaal uiten als ze worden aange-
sproken op een overtreding. Dergelijke situaties weet 
Raymond vaak in de kiem te smoren. “Dit werk moet 
in je zitten”, zegt hij. “De eerste benadering van men-
sen is heel belangrijk. En je moet duidelijk zijn in wat je 
constateert en bedoelt.” 

SAMENWERKEN MET DE BOA
Fysieke agressie heeft Raymond gelukkig nooit mee-
gemaakt – al is het vandaag bijna raak. Tijdens de laat-
ste controle komen we een snoekvisser tegen die met 
levend aas vist. Een geldige VISpas kan hij wel tonen, 
maar deze man ontkent zijn overtreding, wil weg en 
is duidelijk niet van plan om zijn VISpas te laten in-
nemen. “In dit soort situaties staat je eigen veiligheid 
voorop en kies ik ervoor om de boel niet te laten esca-
leren. De gegevens van deze man geef ik daarom door 
aan het secretariaat van de hengelsportvereniging”, 
legt Raymond uit als de man vertrokken is. Hij trekt er 
ook geregeld samen op uit met een boa. “Als controleur 
mag ik geen boetes uitschrijven, een boa wel. Wanneer 
die een boete heeft uitgeschreven, zie je dat de overtre-
dingen daarna direct afnemen. Zoiets wordt toch snel 
doorverteld, waardoor mensen voorzichtiger worden.”

>> 2009
137 federatieve controleurs
38 boa’s – waarvan 9 in dienst bij 
Sportvisserij Oost-Nederland
4.793 sportvissers gecontroleerd
345 waarschuwingen
486 processen-verbaal
 

>> 2019
80 federatieve controleurs
16 boa’s – waarvan 11 in dienst bij 
Sportvisserij Oost-Nederland
6.082 sportvissers gecontroleerd
671 waarschuwingen
144 processen-verbaal

>> CONTROLEURS GEZOCHT
Kun jij goed met mensen omgaan? Durf jij ze aan te 
spreken op hun gedrag? En ben jij bereid om bevindin
gen online te registreren? Dan zijn wij op zoek naar jou 
als federatief controleur! Lees meer in de bij dit VISblad 
gevoegde flyer of neem contact met ons op via 
handhaving@sportvisserijoostnederland.nl

>> FEITEN EN CIJFERS
Als federatief controleur fungeer je als ambassadeur langs de waterkant. Dat 
deze vorm van vertegenwoordiging zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit de cij
fers van de afgelopen tien jaar. In 2009 kreeg ruim 10% van de gecontroleerde 
vissers een boete en kwam 7% er met een waarschuwing vanaf. Anno 2019 is 
het aantal gecontroleerde vissers gestegen met 27%, werd slechts 2,4% van 
hen bekeurd en in 11% van de gevallen gewaarschuwd.
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Een kwart van de bewoners van 
zorgcentra komt niet meer bui-
ten. Ze kunnen dit soms niet 

meer zelfstandig en vaak is er geen be-
geleiding beschikbaar. En dat terwijl 
contact met de natuur een aantoonbaar 
positief effect heeft op de gezondheid 
en het welzijn van mensen. Tenminste 
tien hengelsportverenigingen en tien-
tallen vrijwilligers in Oost-Nederland 
vissen ieder jaar een of meerdere ke-
ren met bewoners van zorginstellingen. 
Deze mensen beleven een onvergetelijk 
dagje uit en het geeft vrijwilligers en 
bewoners veel voldoening en plezier.

SAMEN VISSEN
Sommige hengelsportverenigingen or-
ganiseren activiteiten op aanvraag, an-
dere hebben jaarlijks een vast aantal 
activiteiten op de rol staan. Van de op 
dit vlak actieve hengelsportverenigin-
gen uit Zwolle, Nijverdal, Hengelo en 

Sportvissers zijn niet alleen nauw betrokken bij het wel en wee van de vis 
en het onderwaterleven. Ook het sociale aspect speelt een belangrijke rol in 
de hengelsport. Zo gaat een grote groep vrijwilligers in Oost-Nederland 
regelmatig vissen met ouderen en mindervaliden.

>> ROLSTOELBOTEN 
IN HET VECHTDAL
Naast het vissen met ouderen worden 
er ook activiteiten georganiseerd voor 
mindervaliden. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de mogelijkheid om te 
vissen vanuit een rolstoeltoeganke-
lijke visboot op de Vecht bij Ommen. 
Dankzij een samenwerking tussen 
camping de Koeksebelt, Reggesafari en 
een groepje vrijwilligers van Sportvis-
serij Oost-Nederland worden dit jaar 
vistrips voor mindervaliden op touw 
gezet. “Waar een rolstoeler doorgaans 
mee kan met boottochten, zit hij of zij 
in dit geval zélf achter het roer”, zegt 
Jan Steen van Reggesafari. De vistrips 
zijn laagdrempelig en draaien vooral 
om beleving, het uitje en natuurlijk het 
(wit)vissen.

Hoogeveen spant die laatste vermoedelijk 
de kroon als het gaat om het aantal acti-
viteiten. Een vaste groep vrijwilligers van 
HSV het Vette Baarsje vist jaarlijks maar 
liefst 90 keer met groepen bewoners van 
twee zorginstellingen en een bejaarden-
centrum.

BREED UITROLLEN
Vanaf dit jaar ondersteunen Sportvisse-
rij Oost-Nederland, Sportvisserij Neder-
land en het Instituut Voor Natuureducatie 
en duurzaamheid deze en nieuwe activi-
teiten. Het doel is om hengelsportvereni-
gingen en hun vrijwilligers te faciliteren 
zodat we samen nog meer ouderen en 
zorgbehoevenden een mooi dagje uit be-
zorgen. Er wordt afgestemd en samenge-
werkt bij het leggen van contacten met 
zorginstellingen, het koppelen van vrijwil-
ligers en het organiseren van de visuitjes. 
Zorgcentra zelf blijven verantwoordelijk 
voor benodigde zorg aan de waterkant. 

ONVERGETELIJKE VISDAG  
VOOR OUDEREN EN  
MINDERVALIDEN

Heb je als sportvisser of 
hengelsportvereniging interesse 

om te gaan vissen met bewoners van 
zorginstellingen? Ben je of ken je een 

visser met een lichamelijk beperking die 
graag eens op de Vecht vist? Kijk dan op 
www.sportvisserijoostnederland.nl voor 

de mogelijkheden of neem contact 
met ons op via 0572-363370. 


