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Sinds vorig jaar heeft Sportvisserij 
Oost-Nederland twee jeugd wedstrijd-
teams. Ondanks alle beperkingen die 
de coronapandemie met zich mee-
bracht is een aantal van onze jeugdige 
wedstrijdvissers onder leiding van 
onze wedstrijdcoaches behoorlijk ge-
groeid in hun visserij – en niet zonder 
resultaat! Zowel bij de junioren als  
bij de dames wisten Keano Jansen en 
Bo Breuker op de Open Nationale 
 Kampioenschappen een podiumplaats 
te behalen.

In het Overijsselse Bergentheim zijn 
de vismogelijkheden beperkt, hele-
maal voor mindervalide sportvissers. 
Zij klopten dan ook aan bij hengel-
sportvereniging Bergentheim e.o., die 
op haar beurt de hulp van Sportvisserij 
Oost-Nederland inschakelde.

De enige plek waar mindervaliden 
in Bergentheim wél terecht kun-
nen – aan het naastgelegen ka-

naal – is niet ideaal: je zit er met een re-
delijk drukke straat in de rug en zonder 

verdere beschutting. Het vangen van een 
visje aan dit water blijkt ook al lang niet 
altijd een gemakkelijke taak.  

RUSTIG EN BESCHUT
Samen met HSV Bergentheim e.o. werd 
een plan gemaakt voor de aanleg van 
een steiger aan een kleine vijver bij de 
plaatselijke sporthal. Doelstelling was 
een mooie beschutte stek met rondom 
wat begroeiing in de vorm van riet en 
wilgen waar je als mindervalide visser 
in alle rust kunt zitten. De aannemer had 
heel wat tekenwerk nodig om een situ-

atie te creëren die voldeed aan de voor-
waarden die de gemeente stelde aan de 
steiger. Ruim een jaar later werd de ver-
gunning eindelijk verstrekt en kon aan-
nemersbedrijf Acon starten met de aan-
leg. Sinds medio september is de steiger 
in gebruik. De voorziening is aangelegd 
met subsidie van de gemeente Harden-
berg en een bijdrage van HSV Bergent-
heim e.o.. Mindervalide sportvissers uit 
Bergentheim en omliggende plaatsen 
kunnen nu nog jarenlang genieten van 
een stevige vissteiger dichtbij huis.

EVEN VOORSTELLEN: 
DIRK OTTEN
Dirk Otten is sinds 1 oktober in dienst 
van Sportvisserij Nederland en werk-
zaam als ‘Adviseur verenigingen’ bij 
Sportvisserij Oost-Nederland. 

Mijn naam is Dirk Otten, ik ben 41 
jaar en woon in Nieuweroord. 
Ik heb twee dochters van twaalf 

en tien jaar en mijn partner woont net 
onder Zwolle. In mijn vrije tijd ben ik 
druk met het geven van turntrainingen 
bij mijn eigen turnbedrijf in Hoogeveen. 
Ik heb jarenlang in de sportwereld ge-
werkt. Zo heb ik dertien jaar gewerkt bij 
de KNGU en enkele jaren bij Badminton 
Nederland. De afgelopen 4,5 jaar was ik 
werkzaam bij een welzijnsorganisatie in 
Drenthe.

SPORTVISSER CENTRAAL
Verenigingsondersteuning in deze vorm 
is nieuw binnen Sportvisserij (Oost)-Ne-
derland. Het komende jaar ga ik dan ook 
samen met collega’s en natuurlijk hengel-

TIP: DIGITALE 
NIEUWSBRIEF
In onze digitale nieuwsbrief informeren 
wij je onder meer over nieuwe viswateren 
en veranderingen in sportvisserijkwesties 
zoals vis- en looprechten. Ook lees je over 
de voorzieningen die we voor (minderva-
lide) sportvissers aanleggen in ons gebied 
en informeren we je over cursussen, 
bijvoorbeeld voor sportvisserijcontroleurs, 
viscoaches en vismeesters en wedstrijd-
controleurs. Kortom: allemaal zaken die je 
als sportvisser niet wil missen. Ontvang jij 

onze digitale nieuwsbrief 
nog niet? Schrijf je dan 
snel in via www.sportvis-
serijoostnederland.nl/
actueel/nieuwsbrief/.  

VISSTEIGER VOOR MINDERVALIDEN BERGENTHEIM

Op 28 augustus bonden de junioren 
de strijd met elkaar aan op het 
NOK in de Lage Vaart bij Lelystad. 

De omstandigheden voor de wedstrijd 
 waren verre van ideaal door een vlagerige 
wind en veel kroos op het water. Door aan-
passing van de techniek en inzet van licht 
materiaal werd voornamelijk (zeer) kleine 
baars, voorn en kolblei gevangen. 

LOON NAAR WERKEN
In de categorie U15 viste Keano Jansen zeer 
gericht op kleine vis. Door goed te  blijven 
variëren, ving hij op een voorn na alleen 
maar baarsjes en werd hij met een totaal-

gewicht van 2.815 gram Nationaal 
 Kampioen. Loon naar werken en een 
 geweldige prestatie!

KNAPPE TWEEDE PLEK 
Een week later werd onder meer het  
ONK Dobbervissen Dames gevist aan  
het Noordhollandsch Kanaal tussen West-
Graftdijk en Spijkerboor. Mede dankzij  
een gunstige loting, maar ook door goed  
te blijven vissen en regelmatig te cuppen 
won Bo Breuker in haar vak met net  
iets meer dan 6,5 kilo. Daarmee werd ze 
 tweede van Nederland! Een knappe 
 prestatie.

sportverenigingen kijken hoe we dit het 
beste kunnen gaan vormgeven. Het gaat 
immers om de sportvissers die graag actief 
bezig zijn met hun hobby en sport. 

OP BEZOEK BIJ DE HSV
Net als de afgelopen maanden zal ik de ko-
mende tijd regelmatig langsgaan bij ver-
enigingen, gewoon om onder het genot 

van een kopje koffie te horen wat er leeft 
en speelt binnen de club. Waar ben je als 
vereniging trots op en zijn er nog wensen? 
Zijn er problemen of knelpunten waarbij 
de vereniging hulp nodig heeft? Met het 
gesprek als vertrekpunt kunnen we zien 
hoe we elkaar kunnen helpen en verster-
ken. Ik heb er onwijs veel zin in. Graag tot 
ziens!

KEANO JANSEN EN BO BREUKER  
SCHITTEREN OP ONK’S

>>

Bo BreukerKeano Jansen
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Eind augustus is de eerste fly only zone in Nederland officieel 
geopend; de Doorbraak in het Twentse buurtschap IJpelo bij En-
ter. Vissen was tot voor kort niet toegestaan in deze 13 kilometer 
lange beek, maar speciaal voor vliegvissers heeft Sportvisserij 
Oost-Nederland samen met Landschap Overijssel en Waterschap 
Vechtstromen daar verandering in gebracht.

De Doorbraak is oorspronkelijk aangelegd om bij hevi-
ge regenval overtollig water af te voeren en fungeert 
daarnaast als ecologische verbindingszone tussen 
Twente en Salland. Het doorgaans licht stromende 
water ligt in een prachtige natuurlijke omgeving met 

een ongerept karakter, waardoor je je al snel in het buitenland 
waant. 

VLIEGVISSEN TOEGESTAAN
Sinds de ingebruikname van de Doorbraak in 2016 werd er regel-
matig illegaal gevist, maar ontbrak het aan voldoende capaciteit 
om er toezicht op te houden. Terreinbeheerder Landschap Overijs-
sel zocht naar een oplossing en wilde het terrein daarnaast toe-
gankelijker maken voor meer mensen. Met de samenwerking 
tussen onze federatie en Waterschap Vechtstromen hopen alle 
partijen nu de oplossing te hebben gevonden. Tegelijkertijd met 

het toestaan van vliegvissen in de Doorbraak, wordt het algehele 
toezicht in het natuurterrein opgeschroefd. Zo hopen de organi-
saties de natuurbeleving te stimuleren én een bijdrage te leveren 
aan de natuur. De pilot loopt tot september 2023.

TOEGANKELIJKHEID
Omdat de Doorbraak een natuurgebied is en ook als zodanig 
wordt beheerd, zijn de oevers soms ruig en slecht begaanbaar. De 
combinatie met het stromende water maakt de beek bovendien 
niet voor alle typen sportvissers geschikt. Voor vliegvissers zijn dit 
soort wateren met stromingsminnende vissoorten juist wél heel 
interessant. Op veel plekken kun je prima vissen vanaf de kant, 
maar een waadpak is op sommige plekken welkom. Bovendien 
geeft wadend vissen een extra dimensie omdat je zo letterlijk tus-
sen de vissen staat en als het ware deel uitmaakt van het water 
waarin je vist. Lieslaarzen zijn sowieso een aanrader bij het vissen 
aan de Doorbraak. Daarmee houd je je broek droog tussen de ruige 
oeverbegroeiing en als het hoge gras nat is.

RESPECT VOOR DE NATUUR
Om de rust in de Doorbraak te bewaren, worden dagelijks maxi-
maal zes dagvergunningen à 8 euro per stuk afgegeven – en al-
leen aan VISpashouders. Vissen is uitsluitend toegestaan vanaf 
één uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang en er 

>> VISTIPS VOOR 
DE DOORBRAAK
Ga je voor het eerst vliegvissen in de Doorbraak? 
Neem dan een lichte vliegenhengel (aftma 3 of 4) 
mee. De hoofdmoot van het prima visbestand be-
staat uit ruisvoorn, blankvoorn en baars en het water 
is niet dieper dan een meter. Zodoende kun je prima 
uit de voeten met een drijvende lijn. Houd er wel re-
kening mee dat het water tamelijk helder is, dus stel 
je enigszins verdekt op. Gezien de vele waterplanten 
die er in de warme maanden staan, is het verstandig 
om je leader niet dunner dan 14/00 mm te kiezen.
  
KUNSTVLIEGEN
De Doorbraak heeft een rijk insectenleven: bijna 
alle inheemse (water)insecten kom je er tegen. Een 
divers en goed gevulde vliegendoos is dus handig, 
maar niet beslist noodzakelijk want ook met een 
aantal basisnimfen zoals de red tag, de pheasant 
tail en kokerjuffers (al dan niet verzwaard) kun je al 
aan de slag. Droge kunstvliegen worden ook gepakt, 
maar vergen wel wat meer geduld. Met name in de 
zomer is het bestand aan alvers namelijk enorm en 
die razendsnelle visjes zijn meestal als eerste bij je 
vlieg. Eind oktober is het merendeel van de planten 
verdwenen en kun je prima achter de snoek aan. 
Verwacht echter geen metervissen; met een snoek 
van 80 centimeter ben je al spekkoper.

>> VLIEGVISCOMMISSIE 
SPORTVISSERIJ 
OOST-NEDERLAND
Een speciale adviesgroep van vliegvissers die onlangs 
is samengesteld, adviseert Sportvisserij Oost-Ne-
derland over het vliegvissen in het federatiegebied. 
Ook wil de groep de federatie ondersteunen bij de 
promotie van het vliegvissen in het algemeen en bij 
de organisatie van kleinschalige (vlieg)visevenemen-
ten. Kennisuitwisseling is een andere doelstelling, 
net als het creëren van meer vliegvismogelijkheden. 
Ook bij de totstandkoming van de Doorbraak heeft 
deze adviesgroep een ondersteunende rol gespeeld. 
De groep bestaat momenteel uit vertegenwoor-
digers van vliegvisverenigingen uit de regio en de 
VNV: Albert van de Goor, Erik Hakkert, Jeroen Riekert, 
Bart Vos en Hyppo Wanders. Wil je meer weten over 
deze adviesgroep, is jouw vereniging op zoek naar 
ondersteuning op vliegvisgebied of wil je als vrijwil-
liger deelnemen? Neem dan contact op met Willem 
Bakker (bakker@sportvisserijoostnederland.nl), het 
aanspreekpunt binnen Sportvisserij Oost-Nederland 
voor de groep.

FLY ONLY ZONE DE DOORBRAAK:  
EEN ‘BUITENLANDSE’ ERVARING

mag alleen weerhaakloos worden gevist. Vanwege het broedsei-
zoen is de Doorbraak van 15 maart tot 1 juli gesloten gebied. De in-
komsten uit de verkoop van deze dagvergunningen vloeien terug 
naar het pilotproject ten behoeve van verbetering van de vismo-
gelijkheden en beheer van het terrein. 

VISSOORTEN
Tijdens een onderzoek in 2019 zijn in ieder geval zeelt, ruisvoorn, 
snoek, baars en kolblei in de Doorbraak aangetroffen; stuk voor 
stuk leuke soorten om met de vliegenlat te bevissen. Zowel het 
verfijnde vissen met imitatie-insecten en een licht vliegenhen-
geltje als het wat zwaardere werk met snoekstreamers kan uit-
stekend aan deze beek. Wie een dagvergunning aanvraagt, wordt 
gevraagd om zijn of haar vangsten te melden via vangsten@
sportvisserijoostnederland.nl zodat we in de loop der tijd een nóg 
beter beeld krijgen van de te vangen soorten. Vangsten van ruis-
voorn, snoek en roofblei zijn in de afgelopen maanden al gemeld.

Op goed begaan-
bare oeverdelen kan 
vliegvissen aan de 
Doorbraak ook  
vanaf de kant.  

Ruisvoorn uit de 
Doorbraak.

>> VIDEO-IMPRESSIE
Benieuwd naar het gebied van de Doorbraak? 
Bekijk dan de introductievideo via de link 
https://youtu.be/hy4vDs82Pl0 of door 
de QR-code hiernaast te scannen.  
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In de Reest bij de kerk in het plaatsje 
IJhorst ligt een volledig gereconstrueerde 
aalstal. Het oorspronkelijke exemplaar 
dateert uit de 13e eeuw en was onderdeel 
van de verdwenen havezate Dunningen. 
Ruim 600 jaar deed deze aalstal dienst 
als vangtuig om later de pastoor respec-
tievelijk de dominee als onderdeel van 
hun inkomen te voorzien van verse vis. 
Helaas raakte hij dusdanig in verval dat 
in de 19e eeuw niets anders meer restte 
dan ruiming. 
 
 

In 2015 is de aalstal op initiatief van de 
Natuurbeschermingsvereniging IJhorst 
– Staphorst e.o. volledig gereconstru-

eerd en zijn vrijwilligers gestart met moni-
toring van de visstand. De afgelopen jaren 
werd de fuik in het voor- en najaar ruw-
weg een maand lang wekelijks geleegd. De 
vangsten wisselden sterk. Voor het water-
schap was het leuk om te zien welke vis-
soorten met de aalstal werden gevangen. 
Dat bleken voornamelijk algemene soor-
ten zoals zeelt, voorn en baars. De gering-
ste vangst in aantallen was één paling van 
60 cm, maar bij een andere lichting kwa-
men wel 76 vissen boven water. In mei 
2019 werd een opvallend groot aantal al-
vers gevangen. Afgezien van aal zijn nau-

welijks vissen groter dan 20 cm gevangen, 
waarschijnlijk als gevolg van een stopgrit 
in de fuik ter bescherming van de otter.

OTTERBEVEILIGING
Vrijwilligers hebben het afgelopen jaar in 
samenwerking met een ervaren beroeps-
visser uit de Weerribben/Wieden onder-
houd gepleegd aan de aalstal. Ook is de op-
stelling iets verbeterd, zodat vis geen kans 
meer heeft om het net te ontwijken. Daar-
naast is er een beveiliging ingebouwd zo-
dat otters die de aalstal inzwemmen via 
een buisconstructie veilig kunnen ont-
snappen. Dankzij deze verbeteringen kan 
de aalstal er weer een tijdje tegenaan en is 
de visstand nauwkeuriger te onderzoeken.  
  
FUIKEN LICHTEN TIJDENS 
EXCURSIES
Om het historisch belang en concept van 
de aalstal onder een breder publiek ken-
baar te maken, hebben vrijwilligers van 
Sportvisserij Oost-Nederland vanaf eind 
juli tot en met eind oktober 2021 excursies 
georganiseerd. Tijdens de excursies werd 
de fuik in de aalstal gelicht en was er aan-
dacht voor de historie van de aalstal en 
omliggende groene elementen in de om-
geving.

VANGSTEN
Evenals in voorgaande jaren liepen de 
vangsten dit jaar enorm uiteen. Opvallend 
was dat vooral met stroming veel vis ge-
vangen werd. Het geringste aantal gevan-
gen vissen lag rond de tien exemplaren, 
terwijl de grootste vangst uit zo’n driehon-
derd vissen bestond. Vanwege een fikse 
onweersbui die de vrijwilligers deze dag 
parten speelde, werd slechts ongeveer de 
helft van de vangst gemeten en geregis-
treerd. Globaal bestond de vangst uit zo’n 
32 alvers, 49 riviergrondels en 50 baarzen. 
Ook werden drie palingen in lengtes van 
30, 32 en 58 cm gevangen; een mooi bewijs 
dat er ook nog jonge paling in de Reest 
voorkomt. Baars en kolblei werden regel-
matig behoorlijk goed gevangen. Overige 
soorten die mondjesmaat in het net kwa-
men, waren kolblei, snoek, pos, ruisvoorn 
en een enkele zeelt.

Het is een veelgehoorde opmerking voor onze handhavers 
aan de waterkant: “Volgens de VISplanner van Sportvisse-
rij Nederland mag ik hier vissen en ik heb een nachtVIStoe-
stemming, dus waarom mag ik hier dan toch niet vissen? Ik 
snap er niks meer van, het wordt allemaal zo ingewikkeld 
gemaakt.’’ Hoe zit het nu eigenlijk in zo’n situatie?

VISRECHT IS GEEN LOOPRECHT
In Nederland hebben we te maken met drie rechten: het vis-
recht, het looprecht én het recht van overpad. Het visrecht 
geeft jou als sportvisser nog geen looprecht of recht van over-
pad. En dat looprecht of recht van overpad heb je wel vaak no-
dig om aan de waterkant te komen, zeker als het betreffende 
terrein van iemand anders is.

LET OP LOKALE REGELS
Veel terreinen zijn eigendom van de zogenaamde terrein be-
herende organisaties (kortweg TBO’s) zoals Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en de Landschappen. We zijn dus afhan-
kelijk van deze organisaties om onze wateren te kunnen be-
reiken. Als gast krijg je best vaak toegang, mits we ons aan een 
paar spelregels houden – en juist daar gaat het vaak mis. De 
sportvisser kijkt keurig op de VISplanner en ziet dat hij er mag 
(nacht)vissen, maar ter plaatse staan vaak borden met de daar 
geldende regels. En die worden nogal eens over het hoofd ge-
zien.

ALGEMENE VOORWAARDEN VISPAS
Punt 25 van de Algemene Voorwaarden bij de VISpas zegt het 
volgende: “Het is verboden in recreatie- en natuurgebieden de 
bepalingen en voorschriften, die daar gelden, te overtreden. 
Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.” Dit punt 
geeft dus heel duidelijk aan dat je altijd de regels ter plaatse 
moet opvolgen. Negeer je ze, dan overtreed je de voorwaarden 
bij de VISpas en word je geacht te vissen zonder schriftelijke 

toestemming. Daarmee loop je het risico op een bekeuring van 
150 euro.

SAMEN AFSLUITING VOORKOMEN
Steeds vaker kloppen terreineigenaren bij ons aan met het 
verzoek om strenger te handhaven op overtredingen van de lo-
kale regels. Soms wordt echter een grens bereikt en dreigt zelfs 
afsluiting van het terrein. Om te voorkomen dat terreineigena-
ren ons de toegang tot hun terreinen ontzeggen en daarmee 
het viswater onbereikbaar maken, vragen we sportvissers om 
zich aan de lokaal geldende regels te houden. Zo behouden we 
het gedeelde visplezier op onze mooie viswateren.

AALSTAL IN DE REEST BIJ IJHORST
VERHALEN UIT VERVLOGEN TIJDEN KOMEN TOT LEVEN

Altijd een spannend 
moment: de aalstal 
wordt geleegd.

Een met de aalstal gevangen ruisvoorn op de 

meetplank.

VIS- EN LOOPRECHTEN: 
HOE ZIT HET OOK AL WEER?
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Sportvisserij Oost-Nederland heeft 
sinds 2011 een samenwerkingsverband 
met Cambio Deventer om de IJsseloe-
vers schoon te houden. In het voorjaar 
van 2021 is de bestaande schoonmaak-
route rondom Deventer uitgebreid met 
twee nieuwe routes. Van Dieren tot aan 
Kampen wordt nu aan weerszijden op 
verschillende plekken afval opgeruimd 
door de buitenploeg van Cambio, waarin 
twaalf mensen onder begeleiding een ar-
beidstraject volgen.

Het is half september als we afspre-
ken met de buitenploeg van Cam-
bio Deventer aan de IJssel bij Wijhe. 

Bob is er vandaag ook bij. Hij is van goede 
komaf, heeft een prima opleiding genoten 
en veel van de wereld gezien. Na jarenlang 
een drukke baan bij een commercieel be-
drijf te hebben gehad, wilde Bob rust en 
gooide hij het roer om. Op zijn dertigste 
monsterde hij met slechts een tas kleding 

en wat persoonlijke bezittingen aan op 
een binnenvaartschip. Met zijn opgedane 
ervaring schopte hij het tot stuurman en 
genoot hij vele jaren van de vrijheid op het 
water en de rust die het schippersvak hem 
bracht. Helaas ging het in Bob’s leven door 
tegenslag een andere kant op en kwam hij 
in 2019 letterlijk aan lagerwal terecht. 

WARM BAD
Sinds het voorjaar van 2021 is Bob traject-
medewerker bij Cambio, onder meer in de 
buitenploeg. Cambio voelde voor hem als 
een warm bad omdat er goed wordt geke-
ken naar wat het beste bij iemand past – 
niet alleen werkinhoudelijk, maar ook so-
ciaal gezien. Bob geniet van het opruimen 
van afval langs de IJssel. “Je bent lekker 
buiten, het is gezellig met de buitenploeg 
en je komt vaak sportvissers of andere re-
creanten tegen die blij zijn met ons werk.” 
Bob ziet het werktraject als een kans om 
terug te keren in de maatschappij en om 
zijn doel te behalen: opnieuw stuurman 

zijn op een binnenvaartschip. Want daar 
ligt zijn passie.

TOEKOMSTDROMEN
De pakweg honderd medewerkers die ge-
bruikmaken van werktrajecten bij Cambio, 
krijgen niet alleen begeleiding in de prak-
tijk maar ook ondersteuning van een ac-
tiveringscoach. Tweemaal per week krijgt 
iedereen na de werkdag een warme maal-
tijd om mee naar huis te nemen. Deze 
unieke constructie biedt een grote groep 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een serieuze kans om actief terug 
te keren in de maatschappij en toekomst-
dromen waar te maken. Sportvisserij Oost-
Nederland is blij met deze samenwerking 
met de buitenploeg van Cambio. Het levert 
niet alleen mooie schone visstekken voor 
sportvissers op, maar biedt mensen zoals 
Bob ook perspectief op een nieuwe toe-
komst. 

WERKEN AAN 
SCHONE VISSTEKKEN

Bob: 
“Ik kijk naar de 

toekomst en denk 
graag in oplossingen. 

Niet in problemen, 
want die zijn er 

toch al.”


