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Niet alleen nieuwe sportvissers ont-
dekten deze heerlijke hobby. Ook 
veel mensen die het vroeger wel 

eens deden, pakten het vissen weer op. Wat 
misschien nog niet iedereen weet, is dat je 
als sportvisser met je VISpas in bijna heel 
Nederland mag vissen. Sportvisserij Oost-
Nederland nodigt je in deze regio-editie 
van harte uit om de vele mooie wateren in 
ons gebied te ontdekken.

VEEL VARIATIE
Het gebied van Sportvisserij Oost-Neder-
land beslaat heel Overijssel, de Noordoost-
polder, een klein stukje Drenthe en een deel 
van Gelderland. Met de regenrivieren de 
Overijsselse Vecht, de Regge en de IJssel, het 

grote Twentekanaal en de kleinere Overijs-
selse en Gelderse kanalen, de vele polder-
vaarten, sierwateren, recreatieplassen en 
grote meren, kunnen we gerust stellen dat 
we een grote variatie aan viswateren te 
bieden hebben. Elke sportvisser kan in dit 
gebied een mooie visstek vinden.

VASTE STOK VISSEN
Vind jij het leuk om op eenvoudige wijze 
een visje te vangen in een rustige natuur-
lijke omgeving? Dan kun je uitstekend 
met de vaste stok, een zakje lokvoer en een 
doosje maden naar het water. Vooral de ka-
nalen, maar ook de poldervaarten hebben 
een prima visbestand met mooie voorns, 
brasems en zeelten. De Hoogeveense Vaart, 

de Urkervaart, het Beukerskanaal bij Giet-
hoorn, het Ommerkanaal en het Overijssels 
Kanaal bij Hancate zijn allemaal plekken 
waar je komende zomer beslist eens een 
hengeltje moet uitgooien.

ACTIEF OF STATISCH 
KARPERVISSEN
Vis jij liever op karper? Ook dan biedt Oost-
Nederland uitstekende mogelijkheden. Zo 
kun je superspannend met een broodkorst 
of hondenbrok aan het wateroppervlak vis-
sen. Vooral op warme zwoele dagen is deze 
aanpak vaak effectief. Zoek in sloten, ondie-
pe oeverzones of sierwateren naar karpers 
die aan de oppervlakte azen, werp er wat 
broodkorsten bij en wacht tot deze worden 
opgeslurpt. Vervolgens mik je de korst of 
brok met jouw haak erbij en wacht je heel 
stil op de aanbeet. Spektakel gegarandeerd! 
Voor karpervissers die liever statisch of met 
een penhengel vissen vanaf de kant en 
misschien zelfs graag een nachtje doorvis-
sen, zijn onder meer onze eigen Bijkersplas 

of het naastgelegen Brouwersgat in Vin-
kenbuurt erg geschikt. Andere afgesloten 
wateren met een mooie bezetting aan re-
latief kleine karpers zijn de Stobbeplas bij 
Hardenberg, de Spartelvijver bij Sibculo en 
de Bergingsvijver (de Kloot) ten noorden 
van Oldenzaal. In deze twee laatstgenoem-
de wateren kun je ook uitstekend uit de 
voeten met de populaire methodfeeder.

ZWIEPEN MET DE VLIEGENLAT
Het Overijsselse Reggedal is dé plek om als 
vliegvisser je hart op te halen. In de kleine 
regenrivier de Regge kun je op veel plekken 
bij normaal peil in een prachtige omgeving 
wadend vissen op ruisvoorns, winde en 
kopvoorn. De kans op een Atlantische forel 
wordt in de Benedenregge ook steeds gro-
ter. Andere fraaie vliegviswateren zijn de 
weteringen in de Mastenbroekpolder in de 
driehoek Zwolle – Kampen - Genemuiden. 
’s Zomers is hier met een lichte vliegenlat 
uitstekend ruisvoorn te vangen en vanaf de 
vroege herfst volstaat een zwaarder exem-

plaar met een streamer voor snoek. De pol-
der is goed bereikbaar en staat garant voor 
uren vermaak.

ACHTER DE IJSSELROVERS AAN
Roofvissers hebben in Oost-Nederland 
eveneens volop keuze. Snoek, baars en 
snoekbaars zijn bijvoorbeeld uitstekend 
in de IJssel te vangen. Het zuidelijke deel 
bij Dieren en Zutphen stroomt beduidend 
sneller dan het stuk bij het Ketelmeer bo-
ven Kampen. Werpend vissen vanaf de 
kant levert vooral ’s ochtends vroeg en 
‘s avonds leuke resultaten op. Werp in de 
schemering ook eens een spinner of an-
der klein kunstaas richting de stroomnaad. 
De kans op een fraaie sterke roofblei is dan 
zeker aanwezig. Met behulp van een boot 
kun je langere trajecten bevissen. Juni en 
oktober zijn uitstekende maanden voor het 
verticalen met shads op snoekbaars.

GESTROOMLIJNDE BARBELEN
Nu de barbeel steeds meer voorkomt in 

Nederland, is ook de visserij op deze ster-
ke vissoort de afgelopen jaren enorm ge-
groeid. In de IJssel – een van de topstekken 
– worden zeker in het najaar steeds vaker 
exemplaren van ruim over de 80 cm ge-
vangen. Maden en casters zijn het effec-
tiefst in het voorjaar, terwijl pellets in het 
najaar erg succesvol kunnen zijn bij het vis-
sen in de volle stroming. Kies voor lange, 
zware feederhengels met vrijloopmolens 
en een stevige hengelsteun.

WITVISSEN VOOR PIONIERS
Ook de witvisser kan volop plezier beleven 
langs de IJssel, maar de rivier heeft sterk 
wisselende waterstanden en stromingen. 
Een gemakkelijk viswater is het daardoor 
niet: wat ’s zomers bij normaal peil een 
goede stek is, kan uitdagend zijn als het 
water laag staat. De gouden tip voor de IJs-
sel: sla nooit de plekken over waar het wa-
ter anders stroomt dan in de hoofdstroom.

Vorig jaar zochten veel mensen de waterkant op om een 
hengeltje uit te gooien. Even eruit en je hoofd leegmaken was 
extra fijn, omdat een vakantie boeken naar Verweggistan 
lastig was. Gelukkig hebben wij sportvissers in eigen land 
genoeg te beleven.

>> STEIGERS EN 
ROLSTOELBOOT
Her en der in ons gebied liggen mooie 
vissteigers waarvan er een aantal goed 
toegankelijk en veilig voor mindervalide 
sportvissers zijn. Zij kunnen ook een vistrip 
boeken op de Overijsselse Vecht met 
onze Vechtschippers op een aangepaste 
rolstoelvriendelijke elektroboot. Op www.
sportvisserijoostnederland.nl vind je meer 
informatie over de sportvismogelijkheden.

Roofblei vang 
je met name in 

de stroomnaden 
van de IJssel

De Regge bij Enter is een interessant water voor vliegvissers.

VOOR ELKE SPORTVISSER 
EEN MOOIE VISSTEK
IN OOST NEDERLAND
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Mijn naam is Wilfred Sollie, ik ben 51 
jaar en woonachtig in Kampen. Door 
een bedrijfsongeval kon ik mijn be-
roep als stukadoor niet meer uitvoe-
ren, waarna ik in 2008 als Buitenge-
woon Opsporingsambtenaar (boa) aan 
de slag ging bij Hengelaarsvereniging 
Ons Vermaak te Kampen, Staatsbosbe-
heer in Overijssel en sinds 2010 ook als 
vrijwillige boa bij Sportvisserij Oost-
Nederland.

Ruim twee jaar geleden kreeg 
ik de kans om boswachter met 
boa-taken te worden op de Mar-

ker Wadden. Deze samenwerking is in-
middels beëindigd en na enkele maan-
den als boa bij Natuurmonumenten 
in de Vechtplassen en Gooi- en Vecht-
streek treed ik nu als boa in dienst bij 
Sportvisserij Oost-Nederland.

SPORTVISVERLEDEN
Vroeger was ik zelf fanatiek karpervis-

ser op groot water. Onder het genot 
van een bakje koffie hoorde en zag ik 
bij het ochtendgloren de natuur lang-
zaam ontwaken. Vissen die boven het 
water uitspringen, de vogels die begin-
nen met hun gefluit in de ochtend: dat 
is voor mij het mooiste concert dat er 
bestaat.

DROOMBAAN
Als ambassadeur en gastheer namens 
de sportvisserij heb je contact met veel 
verschillende mensen. Je hoort wat er 
leeft onder de vissers, waar behoefte 
aan is en je kunt actie ondernemen op 
plekken waar misstanden plaatsvin-
den. Als echte natuurliefhebber heeft 
het struinen en varen met de boot op 
de Gelderse IJssel voor mij een onge-
kende charme – dát maakt voor mij het 
boa-beroep zo mooi. Met mijn nieuwe 
baan als boa voor Sportvisserij Oost-Ne-
derland komt voor mij een droom uit.

Sportvisserij Oost-Nederland heeft ook in 2020 weer het no-
dige gedaan om haar viswateren toegankelijk(er) te houden 
en maken. Op deze pagina lichten we enkele initiatieven uit.

VISSTEIGERS LOOLEE
Het wedstrijdtraject langs het Lateraalkanaal ter hoogte van 
de Slagenweg in het centrum van Almelo is een geliefde vis-
plaats. Wedstrijdvissers kunnen hun auto hier achter de stek 
parkeren. Omdat langs dit traject in de toekomst huizen ko-
men, heeft de federatie alvast samen met AHV Vislust Almelo 
naar een alternatieve locatie gezocht. Na goed overleg met het 
Waterschap Vechtstromen is besloten om het wedstrijdtraject 
te verplaatsen en vissteigers aan te leggen langs de Loolee bij 
de Mariastuw (zie foto). Auto’s kunnen elkaar hier niet passe-
ren, maar mogen tijdens wedstrijden wel direct achter de stek 
worden geparkeerd. 

STELCONPLATEN AAN DE VECHT BIJ ZWOLLE
Sinds 2018 zijn we samen met De Hengelsport Zwolle bezig 
om een alternatieve wedstrijdlocatie aan de Overijsselse Vecht 
te realiseren. Het eerdere traject langs de Vecht ter hoogte van 
de A28 – beter bekend als Bongers – werd steeds lastiger te be-
vissen. In goed overleg met dhr. Pruim, pachter van het land 
aan de overzijde van de Vecht nabij de trailerhelling, pacht De 
Hengelsport nu een strook land voor de sportvisserij. De Hen-
gelsport Zwolle onderhoudt het contact met de pachter én dit 

traject. Zo zijn er vorig najaar 25 stelconplaten aangelegd. De 
voorzieningen in Almelo en bij Zwolle kwamen er met subsi-
die van Sportvisserij Nederland en een bijdrage van de lokale 
hengelsportverenigingen. De sportvisserij kan hiermee weer 
jaren vooruit.

OVERSTAPJES OTTERHEKWERKEN MEPPELER-
DIEP
Om te voorkomen dat otters zouden worden doodgereden op 
de N334 (zomerdijk), plaatste de Provincie Overijssel jaren ge-
leden een hekwerk langs het Meppelerdiep ter hoogte van 
Baarlo. Helaas betekende dit ook dat een belangrijke visloca-
tie ontoegankelijk werd. Na lang overleg zijn begin dit jaar op 
drie plaatsen in het hekwerk overstapjes aangelegd. Omdat er 
meer dan zeven jaar niet op het traject was gevist, was de oe-
ver behoorlijk dichtgegroeid. De Meppeler Hengelaarsvereni-
ging kwam daarop met het uitstekende idee om Explore in te 
schakelen. Deze instantie werkt met mensen die een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt en ervaren zijn met onderhouds-
werkzaamheden langs viswater. Na een paar mooie dagen in 
de buitenlucht was het resultaat een goed toegankelijke oe-
ver waar iedere VISpashouder weer terecht kan. Van de twaalf 
vrijgemaakte visstekken is een aantal groot genoeg om met 
z’n tweeën te zitten. Het vrijgekomen hout is in rillen neerge-
legd en biedt schuil- en broedplaats voor insecten, zoogdieren, 
amfibieën en vogels.

WILFRED SOLLIE
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR

SNELSTARTGIDS 
SPORTVISSERS
Dat buitenactiviteiten – mede 
door corona – extra populair 
geworden, zien we ook terug in 
het aantal mensen dat de wa-
terkant opzoekt om een hen-
geltje uit te gooien. In Oost-
Nederland zijn nu zo’n 88.000 
sportvissers lid van een lokale 
hengelsportvereniging. Als fe-
deratie zijn we blij met deze 
cijfers, maar vinden we het 
ook belangrijk dat elke (nieu-
we) sportvisser eenvoudig de 
juiste informatie kan vinden.

Om je enigszins wegwijs te 
maken in alle mogelijkheden, 
voorzieningen en regels bin-
nen de sportvisserij, ontvang 
je bij deze regio-editie van Hét 
VISblad een handige snelstart-
gids met daarin belangrijke 
basisinformatie. Waar nodig 
staan websites vermeld om za-
ken meer gedetailleerd op te 
zoeken. Heb jij de snelstartgids 
zelf niet nodig? Geef hem dan 
aan een andere (beginnende) 
sportvisser.

EVEN VOORSTELLEN

SPORTVISSERIJVOORZIENINGEN UITGELICHT

Vissteigers langs het wedstrijdtraject Loolee bij Almelo.

Overstapje aan het Meppelerdiep.
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tuurgebied De Vossebergen mag je hier 
niet met de auto op het zandpad komen. 
Parkeren doe je bij de brug Hamveld naast 
de grote mindervalidensteiger. De zijde 
aan het zandpad is onlangs geheel vrij van 
bomen gemaakt, waardoor je nu prachtig 
midden in de natuur kunt zitten. Ook hier 
is het kanaal zo’n vijftien meter breed en 
anderhalve meter diep, met een zachte bo-
dem. Alleen tijdens langdurige warme pe-
riodes wordt water opgepompt en kan het 
behoorlijk stromen. Daarbuiten stroomt 
het water meestal niet.

VISPLAS DE MUSSELS 
NABIJ BEILEN
De moeilijk vangbare, maar fraaie karpers 
van recordformaat trekken al jaren karper-
vissers uit het hele land naar het kraakhel-
dere water van visplas De Mussels aan de 

A28 bij Beilen. Deze diepe zandafgraving 
van zo’n twaalf hectare herbergt ook gro-
te snoeken en brasems van meer dan vijf 
kilo. Hiermee is De Mussels een uitgelezen 
water voor de ervaren specimen hunter. 
Nachtvissen mag, maar het gebruik van 
tenten is verboden – net als boten. Het 
enige toegestane nachtverblijf is een para-
plu met een diameter van 2,5 meter en een 
open zijde van 1,5 meter.
 
KREMERSGAT
Direct naast de Mussels ligt het Kremers-
gat. De hoge bomen rond dit water – waar-
van er enkele in volle lengte in het water 
liggen – geven de plas een ruig en natuur-
lijk uiterlijk. De visstekken zijn in aan-
tal beperkt en alleen te voet bereikbaar 
aan de zuidwestzijde van het water. Om-
dat het water in het Kremersgat continu 
wordt ververst via een verbinding met 
de Beilerstroom, is het visbestand uitzon-
derlijk goed met grote brasem en (veel) 
zeelt, karper en in mindere mate roofvis. 
De bodem is zacht. Rondom staat kort aan 
de kant al voldoende water om prima 
met een vaste stok te kunnen vis-
sen. De maximale diepte is acht 
á negen meter. Nachtvissen 
mag hier op dezelfde manier 
als bij De Mussels, met een 
open paraplu. 

BRUNSTINGERPLAS
De Brunstingerplas is de derde 
zandafgraving langs de snelweg A28 bij 
Beilen. Het diepe heldere water hier her-
bergt een geweldig visbestand, waaronder 
karper. Ook de witvisser kan er met de lan-

ge vaste hengel veel voorn vangen. Voor 
de feedervisser is op twintig tot dertig me-
ter werpafstand veel grote brasem en zeelt 
te vangen, zeker met de boilies en pellets 
die karpervissers hier ook veel gebruiken. 
Parkeren kan bij beide ingangen van de 
plas. Vanaf hier zijn de visstekken na een 
korte wandeling bereikbaar. Op de plas 
mag je met de bellyboat vissen waarbij 
vangsten van dikke metersnoeken, grote 
baars én snoekbaars tot de mogelijkheden 
behoren. De maximale diepte is zo’n vijf-
tien meter, terwijl de bodem hard en zan-
derig is. Op de taluds zijn (scherpe) mossel-
banken aanwezig. 

ORANJEKANAAL
Iets ten noorden van Beilen ligt het Oran-
jekanaal, dat van Smilde helemaal naar 
Emmen loopt. Met een breedte van zo’n 

vijftien meter, een diepte van anderhalve 
meter en nauwelijks stroming is het een 
overzichtelijk water waar je als sportvis-
ser het hele jaar door prima uit de voeten 
kunt. Dankzij de uitstekende waterkwali-
teit en het flinke doorzicht zijn met name 
snoek en rietvoorn het breedst vertegen-
woordigd. Roofvissers zullen zich met die 
eerstgenoemde soort het meest verma-
ken – bijvoorbeeld struinend met typisch 
‘polderkunstaas’ zoals shads, spinners, le-
pels en pluggen – maar de oevers zijn her 
en der steil, dus neem een ruim landings-
net mee. Ook de zeelt doet het goed in het 
plantenrijke Oranjekanaal. Een beproef-
de methode voor deze vis is schuin van 
je afvissen met een licht feederhengeltje, 
waarbij de lijn plat op de bodem ligt en er 
geen hengel over het water steekt, zodat je 
de vis niet verjaagt.

>> VISFILMS
Voor Sportvisserij Groningen Drenthe 
maakt Herwin dit seizoen meer video-
films met stekinformatie. Nieuwsgierig 
naar zijn beelden van de wateren rond 
Beilen? Scan dan de QR-code hiernaast. 
Als je via hsf vissen de Facebookpagina 
van onze buurfederatie volgt, krijg je van-
zelf de nieuwe films van Herwin te zien.

BUURPROVINCIE DRENTHE

Vissen in Drenthe, kan dat wel? Dat is toch die droge provincie vol heide en hu-
nebedden? Kenners weten wel beter: Drenthe is een echte sportvisprovincie. Het 
schaarsere water dát je er vindt, is meestal zeer de moeite waard. Speciaal voor deze 
regio-editie geeft de bekende Drentse sportvisser Herwin Kwint een kijkje in zijn 
visserij rond Beilen. Op al deze wateren kun je met de VISpas terecht.
TEKST & FOTOGRAFIE: HERWIN KWINT

noorden. Zelfs tijdens viswedstrijden rond-
om de Domoweg komen vaak tientallen 
zeelten in het net. De zeelt en witvis ver-
zamelt zich in de koudere maanden rond-
om de waterzuivering aan de westkant 
van Beilen, waar zelfs in hartje winter goe-
de roof- en witvisvangsten mogelijk zijn. 
Vissteigers – waaronder een mindervali-
den steiger – vind je bij het verzorgingste-
huis Stroomdal. Het kanaal rondom Beilen 
is ook prima toegankelijk voor roofvis-
sers die struinend met kunstaas vissen. Er 
zwemt veel snoek. 

ZELDEN STROMING
Het Homankanaal nabij de brug van Ham-
veld (ten oosten van Wijster) kent een 
gevarieerde visstand en is één van de 
mooiste en stilste visplekken in Midden-
Drenthe. Vanwege het naastgelegen na-

EEN WAAR SPORTVISPARADIJS

V lak over de grens met Over-
ijssel, langs de snelweg A28, 
ligt Rogat aan de Hooge- 
veense Vaart. Het gemaal 
van de Rogatsluis is popu-

lair bij witvissers die hier voornamelijk de 
feederhengel inzetten. In de kom onder 
het gemaal verzamelt zich tijdens de paai-
trek veel vis zoals grote windes en brasem. 
Ook is het een gekende stek voor roofvis 
en karper. Het kanaal aan de westkant van 
het gemaal is eenvoudig bereikbaar met 
de auto via de Veltkampweg.

LINTHORST-HOMANKANAAL
Na Rogat rijden we door naar Beilen. Het 
smalle, ondiepe Linthorst-Homankanaal 
rondom dit dorp staat bekend om zijn goe-
de witvis- en snoekvangsten en is tevens 
één van de beste zeeltwateren van het 

De Brunstingerplas herbergt een geweldig visbestand, waaronder knappe zeelten.

Het Oranje-
kanaal loopt 

helemaal van 
Smilde naar 

Emmen
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De gevangen vissen krijgen hun vrijheid terug.

Sportvisserij Oost-Nederland werkt 
sinds 2008 samen met Sportvisserij 
Nederland en twaalf andere partners 
aan de uitvoering van een grootscha-
lig en uniek visonderzoek op de Vecht. 
In elke regio-editie van Hét VISblad be-
steden we daar aandacht aan en soms 
lichten we een van doelsoorten van het 
onderzoek uit. Na de paling, winde en 
zeeforel vertellen we je in dit artikel 
meer over de kwabaal en het onder-
zoek naar deze vis. 

De kwabaal – ook wel zoetwa-
terkabeljauw genoemd – is 
een zeldzame vissoort. Hij stelt 

hoge eisen aan zijn onderwatermilieu 
en moet kunnen migreren tussen ver-
schillende wateren zoals overstromings-
vlakten en diepere, koelere wateren. 
Door ingrijpende veranderingen in be-
ken en rivieren gedurende de afgelopen 

decennia komt de vissoort tegenwoordig 
nog maar beperkt voor op drie plekken in 
Nederland. Eén daarvan is het gebied de 
Vecht, Zwarte Water en Weerribben.

UITSTEKENDE VANGSTEN
De kwabaal leidt een wat verborgen be-
staan. De vis is vooral ’s avonds en ’s 
nachts actief in de koude maanden van 
het jaar en paait als de watertemperatuur 
onder de vier graden komt. Hij houdt zich 
graag op in zuurstofrijk, stromend water 
en paait op ondiepe plekken zoals onder-
gelopen gebieden. Dat de kwabaal in de 
Vecht voorkomt was bekend, maar de ne-
gentien exemplaren die voor het project 
Swimway Vecht werden gevangen – en 
waarvan er veertien zijn gezenderd – wa-
ren een complete verrassing. De afgelo-
pen maanden kregen de laatste vissen een 
zender. De apparaatjes werken drie jaar. 
Vanaf nu draait het onderzoek vooral om 

SWIMWAY VECHT: 
DE KWABAAL UITGELICHT

>> VOLGEN?
Wil je het project Swimway Vecht vol-
gen? Neem dan een kijkje op de Face-
bookpagina van het project: www.face-
book.com/swimwayvecht. Ook in het 
nieuwe seizoen VIS TV XL krijgt Swim-
way Vecht aandacht en wordt uitgelegd 
hoe het zenderen van houtingen en 
kwabalen in zijn werk gaat.

het uitlezen van data en het bundelen 
van onderzoeksresultaten, om daarmee 
de migratiebarrières in kaart te brengen. 

PAAITREK
Mede dankzij de inzet van zo’n 25 vrij-
willigers van Sportvisserij Oost-Neder-
land is het deze laatste maanden gelukt 
om zes kwabalen te vangen en te zende-
ren. Bij de vangsten bij de stuwen Vech-
terweerd en Junne zaten twee grote 
exemplaren van maar liefst 55 cm en 60 
cm. Vier van de zes kwabalen werden in 
januari gevangen. Juist in deze periode 
stond het water van de Vecht zeer hoog. 
Die hoge waterstand in combinatie met 
het koude water en het jaargetijde (dag-
licht) heeft de paaitrek waarschijnlijk 
getriggerd. Uit het onderzoek zal moe-
ten blijken of de kwabaal vanuit diepere, 
benedenstroomse wateren via de stuw 
en de vistrap bij Vechterweerd de boven-
lopen van de Vecht weet te bereiken om 
zich voort te planten. Spannend is dat de 
gezenderde vissen vooralsnog niet bo-
ven stuw Vechterweerd zijn waargeno-
men. Wordt vervolgd!


