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COMFORTABEL ONDERWEG!
Na 5 jaar trouwe dienst heeft Sportvisserij Oost-Nederland afgelopen 
zomer afscheid genomen van haar Jeep Wrangler. Sindsdien cruisen 
we rond in een Nissan Navara, geheel in onze eigen huisstijl.
De auto wordt veelvuldig ingezet bij visserijcontroles, zowel vanaf de kant als om onze 
controleboot te vervoeren. Daarnaast is deze robuuste doch zeer comfortabele pick-up 
onmisbaar bij visserijkundige onderzoeken en calamiteiten en bovendien een mooie 
eyecatcher bij promotionele activiteiten. 
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De Stobbeplas vanuit de lucht gezien.

NACHTVISSEN STOBBEPLAS
GELIMITEERD IN 2021

De Stobbeplas is een begrip in Oost-Nederland. Veel (jeugdige) 
vissers in de regio Slagharen – en ook daarbuiten – kennen de 
visvijver maar al te goed. Helaas staat het water niet altijd goed 
te boek. Overlast in de vorm van zwerfafval en kampvuren is al 
jaren een doorn in het oog van eigenaar Staatsbosbeheer en 
visrechthebbende Sportvisserij Oost-Nederland. Bij wijze van 
pilot starten we daarom in samenwerking met de KSN regio 
Zwolle per 1 januari a.s. met een pasjessysteem, bedoeld om het 
nachtvissen in goede banen te leiden.

Op dit moment hebben we al ruim 160 vissen 
gezenderd en zijn al meer dan drie miljoen de-
tecties waargenomen. Detecties van onder 

meer gezenderde zeeforellen, kwabalen, houtingen, 
windes en palingen. Toch is het nog te vroeg om de 
migratieroutes en grootste knelpunten aan te wijzen. 
Daarvoor hebben we nog meer data nodig, verspreid 
over meerdere jaren. Komend voorjaar, als de laatste 
vissen zijn gezenderd, zullen er grondige data-analy-
ses volgen. 

ERNSTIG BEDREIGD
Dit najaar zijn palingen – of beter gezegd schieralen – 
gevangen en gezenderd. Dit omdat schieraal bij uitstek 
geschikt is om de stroomafwaartse migratiemogelijk-
heden te onderzoeken (zie kader). Deze bijzondere, my-
thische vis is helaas ernstig bedreigd en staat dan ook 
op de internationale rode lijst van IUCN. Diverse fac-
toren (o.a. overbevissing, vervuiling en barrières zo-
als gemalen, waterkrachtcentrales en sluizen) hebben 
wereldwijd voor een enorme afname van de soort ge-
zorgd. In vijftig jaar is de palingstand in ons land met 
meer dan 90% teruggelopen.

SCHIERALEN EN SWIMWAY VECHT
Sinds 2018 werkt Sportvisserij Oost-Nederland samen met Sportvisserij Nederland en twaalf andere partners aan Swimway 
Vecht, een grootschalig en uniek visonderzoek op de Vecht. In de vorige regio-edities van Hét VISblad schreven we al over de 
onderzoeksachtergrond, welke vissoorten we vangen en hoe we ze zenderen. Ook deelden we leuke bevindingen over onder 
meer de winde. In dit artikel lees je meer over de paling, want ook dat is een vissoort die ons helpt om de belangrijkste 
vismigratiebarrières van de Vecht in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen.

Om te voorkomen dat het nachtvissen in de toekomst ver-
boden wordt in de Stobbeplas, gaat de KSN regio Zwolle 
op verzoek van Sportvisserij Oost-Nederland het nacht-

vissen coördineren door een beperkt aantal speciale nachtvispas-
sen voor dit water uit te geven. Alleen sportvissers die zo’n pas en 
een landelijke VISpas kunnen tonen, mogen vanaf 1 januari 2021 
direct na zonsondergang bij de vijver komen. De pilot duurt in 
eerste instantie drie jaar.
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>> LAATSTE KANS
De KSN regio Zwolle is blij 
met het nieuwe pasjessys-
teem: “Wij grijpen deze kans 
met beide handen aan om 
de karpervissers in de regio 
te vertegenwoordigen en het 
nachtvissen in de Stobbeplas 
voor de hengelsport te be-
houden. De eindverantwoor-
delijkheid blijft echter bij de 
sportvissers zelf liggen. Als zij 
deze laatste kans niet pakken, 
trekken wij onze handen er 
vanaf.”

VOORWAARDEN SPECIALE 
NACHTVISPAS
De speciale nachtvispas 
brengt voor de sportvisser 
geen extra kosten met zich 
mee, maar als tegenpresta-
tie verwachten we wel dat 
de pashouder aanwezig is 
tijdens minimaal één van 
de opruimdagen. Verder is 

het verplicht om tijdens het 
vissen een vuilniszak bij je te 
hebben en je ontlasting op 
te ruimen. Zorg dus voor een 
eigen toiletvoorziening of 
begraaf je ontlasting inclusief 
toiletpapier goed met een 
schepje. Er is ter plaatse geen 
mogelijkheid voor het legen 
van een chemisch toilet, dus 
dat dien je thuis te doen.

AANVRAGEN SPECIALE 
NACHTVISPAS
Sportvissers die geïnteres-
seerd zijn in een nachtvistoe-
stemming kunnen deze vanaf 
1 december 2020 aanvragen 
via het aanvraagformulier op 
de website van De KSN regio 
Zwolle (www.ksnregiozwolle.
nl). In eerste instantie worden 
voor 2021 veertig speciale 
nachtvispassen verstrekt.

METAMORFOSE
Schieralen zijn ( jong)volwassen palingen die bijna klaar zijn om 
zich voort te planten. Als klein glasaaltje zijn ze de oceaan overge-
zwommen, het zoete binnenwater opgetrokken om zich tien jaar 
later klaar te maken voor de lange terugreis naar de Sargassozee 
om zich voort te planten. Ter voorbereiding op deze 5000 kilome-
ter lange reis ondergaat de paling een metamorfose: de onderzijde 
van de vis kleurt zilverachtig (‘schier’), de ogen worden groter, de 
vis neemt toe in lengte en gewicht, skeletspieren veranderen en 
het spijsverteringsstelsel verdwijnt.

REIS IN BEELD
Eind augustus hebben we in het stroomgebied van de Vecht in 
samenwerking met een beroepsvisser dertig schieralen gevan-
gen, gezenderd en in Duitsland weer vrijgelaten. De combinatie 
van de natuurlijke intuïtie van de vissen en het stromende water 
maakt dat de exemplaren die zich willen voortplanten zich via de 
Vecht laten meevoeren naar het Zwarte Meer, het IJsselmeer, de 
Waddenzee en uiteindelijk de open oceaan – een reis die we in de 
Vecht heel nauwkeurig kunnen volgen dankzij het netwerk van 
40 hydrofoons (ontvangers) die de signalen van de gezenderde vis-
sen ontvangen. Onze Duitse collega’s gaan de data analyseren om 
de vismigratiemogelijkheden voor schieraal stroomafwaarts op de 
Overijsselse Vecht in kaart te krijgen. Ondertussen zijn vrijwilligers 
van Sportvisserij Oost-Nederland druk in touw om te helpen bij 
het vangen van zeeforellen, kwabalen, houtingen en windes. Meer 
hierover in de volgende regio-editie! Kijk voor actueel nieuws op 
onze Facebookpagina: www.facebook.com/swimwayvecht.



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

>> HÉT                  .NL REGIONIEUWS OOST-NEDERLAND >> DECEMBER 2020 >> HÉT                  .NL30 31

SPORTVISSERIJVOORZIENINGEN 
IN OOST-NEDERLAND
Ook in de tweede helft van 2020 heeft Sportvisserij Oost-Nederland weer diverse 
nieuwe sportvisserijvoorzieningen gerealiseerd. Op verschillende plekken liggen 
inmiddels al mooie steigers of vlakke stelconplaten en die komen er ook in 
Bergentheim, Almelo en langs de Overijsselse Vecht bij Zwolle. Dankzij deze 
voorzieningen houden we onze viswateren voor alle sportvissers bereikbaar.

Op woensdag 1 juli werd de Koeslag steiger in Bathmen officieel geopend door zijn vrouw Beppie.

Onder meer enkele grote schubkarpers overleefden de droogte dankzij de reddingsactie.  

In de periode die volgde bleef het mel-
dingen regenen over vissen in nood. 
Gelukkig ging het echter niet altijd om 

noodsituaties. Sommige meldingen ble-
ken achteraf loos alarm en betroffen bij-
voorbeeld zonnende karpers die verward 
werden met karpers in nood. Opvallend 
genoeg bleven de meldingen uit stede-
lijk gebied, met name in Twente, dit jaar 
wat achter. Dit komt hoogstwaarschijnlijk 
doordat daar in 2018 en 2019 al veel kriti-
sche punten zijn afgevist om vis over te 
zetten naar ‘veilig’ water.

GROTE PROBLEMEN IJSSEL
Rond de IJssel waren de problemen dit 
jaar vele malen groter. Op verschillende 
plekken waren afvissingen nodig, veel-
al in steeds ondieper wordende kolken. 
Dankzij deze reddingsacties zijn duizen-
den kilo’s vis uit hun benarde situatie ge-
red. De hoofdmoot hiervan bestond uit 
brasem, maar ook enkele kapitale karpers 
en prachtige snoekbaarzen zijn gered. De 
federatie is alle vrijwilligers dankbaar die 
zich deze zomer hebben ingezet om vissen 
in nood te helpen redden.

DROOGTE EN 
CALAMITEITEN
Met de zeer droge zomers van 2018 en 2019 achter ons, leek dit jaar in eerste instantie 
een uitzondering te worden. Helaas werd het toch opnieuw een droog jaar. Eind april, 
begin mei kwamen bij de federatie alweer de eerste meldingen binnen over vissen in 
nood. Deze bleken achtergebleven in de uiterwaarden van de IJssel na een periode van 
hoog water en konden niet zelfstandig terugkeren naar de IJssel. Zodoende werd 
besloten om ze af te vangen en over te zetten.

>> VISPLAATSEN  
KADOELERMEER
HSV ’t Poldervoorntje vist al sinds 
jaar en dag wedstrijden langs het 
Kadoelermeer. Om het wedstrijdtraject 
te bereiken, werd in het bos gepar-
keerd en moest men over een sloot en 
over de dijk klimmen. Dit veranderde 
medio 2015 toen Natuurmonumenten 
deze parkeerplaats in het bos afsloot 
vanwege het veelvuldig illegaal dum-
pen van (huis)vuil. Zoekend naar een 
alternatieve wedstrijdlocatie ging ’t 
Poldervoorntje, en later ook Sportvis-
serij Oost-Nederland, in gesprek met 
Waterschap Zuiderzeeland en Natuur-
monumenten. Na een mislukte poging 
om met de pachter van de oever bij het 
gemaal aan de N352 tot een akkoord te 
komen, werden de ogen gericht op de 
verbinding tussen het Kadoelermeer 
en het Zwarte Meer ter hoogte van 
de woonboten. In goed overleg met 
Natuurmonumenten en het water-
schap is hier wel een akkoord bereikt. 
Op deze locatie zijn met 25 stelcon-
platen vlakke en veilige visplaatsen 
gecreëerd; het Waterschap zorgde voor 
de toegang middels een wildrooster. 
De platen zijn medio juni dit jaar 
aangelegd door aannemersbedrijf A. 
de Jonge dankzij subsidie van Sportvis-
serij Nederland en een bijdrage van ‘t 
Poldervoorntje. Zowel de doorgewin-
terde wedstrijdvisser als de recreatieve 
visser is hiermee een mooie visplaats 
in de polder rijker. 

>> KOESLAG STEIGER BATHMEN
Op woensdag 1 juli 2020 zou Henk Koeslag 70 jaar zijn geworden, maar op 2 juli vorig 
jaar werd hij getroffen door een ernstige hersenbloeding en overleed – een grote schok 
voor zijn familie en zijn omgeving. Ook bij onze federatie is het gemis nog steeds groot, 
want Henk was een zeer betrokken en gepassioneerd bestuurslid. 
Toen Henk overleed, twijfelde zijn familie geen moment en startte een inzamelings-
actie om een vissteiger ergens in Oost-Nederland te realiseren. Henk’s grote wens was 
immers dat er meer plekken komen voor mindervalide vissers. Dankzij donaties tijdens 
de uitvaart van Henk werd een geweldig bedrag binnengehaald. Vanuit het wijkbud-
get Deventer Buiten, platform Bathmen kwam een groot deel subsidie en Sportvisserij 
Oost-Nederland vulde het totaalbedrag aan en verzorgde de uitwerking en realisatie 
van de steiger. ‘Ergens in Oost-Nederland’ werd de Schipbeek in Bathmen, op een goede 
steenworp afstand van het huis van Henk. Onder toeziend oog van zo’n 25 belangstel-
lenden is de Koeslag steiger op woensdag 1 juli officieel geopend door zijn vrouw Beppie 
en zoons Gido en Emiel.

Onder meer in de 
uiterwaarden bij Oene 

werden deze zomer vissen gered en 
overgezet naar de IJssel. Nieuwsgierig 

naar de beelden? Scan de QR-code hier-
naast of check de video via deze link: 

www.bit.ly/3ddTBwj.

>> 
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Het is mei 2020 als wordt besloten 
dat onze VISmeester Bé Kleine 
(1950) meer tijd aan de waterkant 
gaat spenderen. Het lijkt wel alsof 
de corona-crisis hem heeft laten 
inzien hoe leuk en ontspannend hij 
het vissen zelf eigenlijk vindt. Vissen met bewoners van zorginstellingen blijft Bé nog wel doen.

VISSEN 
MET BÉ
40 JAAR VISPASSIE 
VOOR JONG EN OUD

A l sinds zijn dertigste is Bé altijd actief geweest om 
anderen te begeleiden in het vissen – eerst voor-
namelijk met jeugd, de laatste zeven jaar ook met 
(minder)valide ouderen uit zorginstellingen. Ook 
al zijn het twee totaal verschillende doelgroepen, 

hij hielp ze met hetzelfde plezier en beide gaven hem voldoening.

VROEGERE TIJDEN
Toen Bé in 1980 samen met een groepje andere fanatieke leden 
een jeugdcommissie bij HSV ’t Vette Baarsje uit Hoogeveen op-
richtte, kwam er al snel een eigen lesboek voor de jeugdcursus-
sen. De commissieleden – en vaak ook speciaal daarvoor aange-
wezen wedstrijdvissers binnen de club – namen hun taak om 
jeugd verantwoord en goed te leren vissen buitengewoon serieus. 
Ouders, broertjes en zusjes mochten bijvoorbeeld best komen kij-
ken, maar niet helpen. Deze aanpak wierp zijn vruchten af. Met 
een deelname van ruim dertig kinderen aan zowel de basiscursus 

als de vervolgcursussen feeder- en roofvissen was er jarenlang 
een bloeiende en gezellige jeugdafdeling in Hoogeveen.

VISMEESTER BÉ
Met de uitgifte van een nieuw jeugdcursusboek door de toen-
malige NVVS werd de koers binnen de club wat bijgesteld naar 
de landelijke opzet. Gezien zijn passie voor het vak is het niet 
vreemd dat Bé in 2007 bij de eerste lichting deelnemers aan de 
landelijke cursus VISmeester zat. Tot eind vorig jaar heeft hij naar 
schatting meer dan 1600 kinderen in en om Hoogeveen samen 
met andere vrijwilligers en jeugdbegeleiders laten kennismaken 
met het vissen. 

STREETFISHING
Als we de hengelsportwinkeliers moeten geloven, stapt de jeugd 
steeds sneller over naar andere vormen van sportvissen. Karper-
vissen of streetfishing zijn natuurlijk razend populair. Lekker met 
een tentje langs de waterkant: het is heerlijk rustgevend en toch 
ook avontuurlijk. Of met weinig spullen van stek naar stek, ge-
woon op je fiets een paar uurtjes na schooltijd. Vang je niks, dan 
probeer je een paar andere stekjes. Heel effectief en lekker snel.

EERST DE VASTE STOK
Maar heeft het dan nog wel zin om kinderen met een vaste hen-
gel te leren vissen? Bé vindt van wel. “Als je wil leren vissen, dan 
is het belangrijk om eerst de basis te leren en dat gaat het gemak-
kelijkste met een vaste stok en dobber. Je leert daarmee eenvou-
dig over het bodemverloop en op welke diepte je welke vissoor-

ten vangt. Helder water vereist ander voer dan troebel water. Vis 
je vol in de wind of juist in een luw hoekje? Met de vaste hengel 
krijg je ook feeling met het aantikken van een vis als je beet hebt 
– allerlei factoren die van belang zijn om vis te leren vangen. Als 
je die onder de knie hebt, kun je gerust aan de slag met een werp-
hengel om die mooie karper of sterke snoek te gaan vangen.

MINDERVALIDE OUDEREN
Sinds een jaar of zeven begeleidt Bé samen met enkele andere 
vrijwilligers bewoners van drie zorginstellingen in Hoogeveen bij 
het vissen. Bij zorginstelling Weidesteyn gebeurt dat van oktober 
tot april tijdens de mannensoos. Wekelijks vissen de deelnemers 
in die periode een paar uur in de vijver op het terrein. Gerrit-Jan 
Anninga is een van de vaste deelnemers. Hij viste vroeger ook en 
weet ondanks zijn fysieke beperking nog steeds met souplesse 
zijn vissen te vangen. Bé en zijn vismaten helpen Gerrit-Jan met 
inwerpen, de haak opnieuw beazen en gevangen vis netjes ont-
haken. Op de vraag wat het met Bé doet als hij de man zo ziet ge-
nieten, blijft het even stil. Dan verschijnt er een lach op gezicht en 
zijn ogen beginnen te stralen. “Tja, kijk zelf maar. Dat is toch een 
stukje puur geluk.”

MANNEN ONDER ELKAAR
Ook activiteitenbegeleidster Margriet Overmars van Zorginstel-
ling Weidesteyn is enthousiast over de visuitjes met de bewo-
ners. “Een poosje vissen werkt de hele dag positief door bij onze 
bewoners. Niet alleen het vissen zelf, maar ook de buitenbeleving 
is goed voor het welzijn van de mensen. Bovendien is zo’n visuit-
je even een moment van mannen onder elkaar”, zegt ze zachtjes 
met een knipoog.

ALS ZE ME MISSEN, BEN IK VISSEN
Met het besluit om zelf meer te gaan vissen, valt helaas ook een 
ander besluit. VISmeester Bé stopt met het geven van vislessen 
op scholen. “Vislessen verzorgen vergt meer dan alleen naar een 
school gaan en dat maakt het ook zo leuk”, aldus Bé. “Vanaf de 
eerste kennismaking met de docent werk je samen naar de visles 
toe. Die voorbereiding moet goed zijn en de docent moet weten 
wat de visles inhoudt. Ondertussen bouw je een leuke band op. 
Als de kinderen tijdens de visles enthousiast worden, weet je dat 
je het volgende schooljaar weer welkom bent. Dat ga ik echt wel 
missen. En als ze mij ook missen, dan ben ik vissen – haha!”

SAMEN VISSEN
Vissen met bewoners van zorginstellingen blijft Bé vanaf april 
2021 twee dagdelen per week doen. Voor de jeugd in Hoogeveen 
vindt hij het jammer dat er vooralsnog geen opvolger binnen 
de vereniging is. “Maar wie weet, het afgelopen jaar hebben zo-
veel mensen ontdekt hoe leuk vissen is”, klinkt het hoopvol. “Mis-
schien is er wel iemand bij die ook graag VISmeester wil worden.”

>> VISLESSEN
 Bé: “Van het geven van vislessen aan de jeugd heb ik altijd volop 
genoten. Het mooist vond ik het om kinderen van een wat lager 
denkniveau les te geven. Dan leren ze niet meer uit een boekje of 
van een website, maar moet je puur kijken wat er loskomt uit het 
kind. Vervolgens speel je daar zelf op in.”

>> SAMEN VISSEN
 In 2019 zijn Sportvisserij Nederland, de federaties en IVN het 
project Samen Vissen gestart. Inmiddels hebben zich hiervoor ruim 
100 vrijwilligers aangemeld die staan te popelen om voor bewo-
ners van zorginstellingen visuitjes te organiseren. Het project gaat 
in het voorjaar van 2021 van start. Wil jij je ook inzetten als vrijwil-
liger? Kijk dan op www.sportvisserijoostnederland.nl.
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Wedstrijdcontroleurs wegen de vangst na afloop van een wedstrijd.

Controleren bij wedstrijden is een 
van de dingen waaraan Gerrit 
volop plezier beleeft. Hij is niet 

alleen actief in verenigingsverband of 
op federatief niveau, maar ook bij gro-
te kampioenschappen. In de omge-
ving van Nieuwleusen is Gerrit Lubbers 
een bekende verschijning. Samen met 
medebestuurder Joop Witvos gaat hij 
bijna dagelijks wel even langs de ver-
enigingswateren of de nabijgelegen Bij-
kersplas, al is het alleen maar om een 
praatje te maken met de aanwezige vis-
sers. Beide heren zijn gedreven vrijwil-
ligers en hechten er grote waarde aan 
om het gezellig en netjes te houden aan 
de waterkant. Beiden assisteren niet al-
leen lokaal maar ook verder weg van 

WEDSTRIJDCONTROLE
EEN DAG VOL GEZELLIGHEID EN 
WEDSTRIJDSPANNING
Kort na de start van het wedstrijdseizoen in september bezoeken we Gerrit Lubbers, 
wedstrijdcontroleur bij Sportvisserij Oost-Nederland. Gerrit is een rasecht Manusje-
van-alles. Sinds jaar en dag zet hij zich met hart en ziel in bij allerlei activiteiten 
van zijn hengelsportvereniging De Voorn in Nieuwleusen en bij onze federatie.

huis graag bij wedstrijden als wedstrijd-
controleur.

GEZELLIGE WEDSTRIJDDAG
“Een wedstrijddag begint al goed als we 
’s ochtends met alle andere controleurs 
bij elkaar komen en onder het genot van 
een bakje koffie gezellig kunnen teuten 
en bijkletsen”, aldus Gerrit. “Na de briefing 
begint het echte werk. Bij federatieve se-
lectiewedstrijden krijg je samen met een 
andere wedstrijdcontroleur een vak met 
deelnemers toegewezen. Bij een Open NK 
of WK met veel deelnemers en een groot 
parcours is er één op één controle en moet 
je ook globaal de vangsten van ‘jouw’ deel-
nemer bijhouden. Reservecontroleurs kun-
nen het soms even van je overnemen, zo-

dat je ook even de prestaties van andere 
deelnemers kunt bekijken.”

PURE PASSIE
Gerrit assisteerde onder meer bij het 
Wereldkampioenschap Zoetwatervis-
sen Dames 2012 in Leeuwarden en bij 
het Wereldkampioenschap Zoetwater-
vissen in Almere in 2009. “Dat is echt 
fantastisch om te doen, het is pure pas-
sie wat je daar ziet! Het begint al met 
de inspectie van de materialen. Op dat 
hoge niveau zie je vaak spullen om van 
te watertanden. Ook het spioneren door 
coaches langs het parcours is een boei-
end fenomeen. Als wedstrijdcontroleur 
maak je deel uit van een hele grote hap-
pening met veel publiek. Wordt ergens 
een grote vis gevangen, dan volgt direct 
applaus vanaf de kant. Dat maakt zo’n 
wedstrijd spannend.” Tot slot merkt 
Gerrit op dat het sociale aspect en de 
vaak uitmuntende catering een wed-
strijddag voor hem tot een echt uitje 
maken.

DETAILS
Zelf beter leren vissen door te kijken 
naar topwedstrijdvissers is Gerrit nog 
niet gelukt. Het is echt topsport. Als 
de grote vis lastig te vangen blijkt, vis-
sen de deelnemers op aantallen. Dat 
gaat gewoon te snel om er wat van op 
te steken. “Om echt goed te vissen, tel-
len de kleinste details. De coaches heb-
ben daar gelukkig meer oog voor,” grapt 
Gerrit.

OOK WEDSTRIJDCONTROLEUR 
WORDEN?
In 2021 vindt het Wereldkampioen-
schap Zoetwatervissen Dames plaats. 
Lijkt het jou net als Gerrit leuk om als 
wedstrijdcontroleur actief te zijn, meld 
je dan aan via vrijwilligers@sportvis-
serijoostnederland.nl. Je kunt dan gratis 
de cursus wedstrijdcontroleur volgen 
en wie weet sta jij volgend jaar langs de 
waterkant bij onze selectiewedstrijden, 
of zelfs bij de beste vissende dames van 
de wereld.


