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MEERVAL MANIA 2022
Meervalvissen is hot! Daarom organiseren we in 
juni samen met  Hengelsport Federatie Midden Ne-
derland en Tom-Cat webshop dit jaar weer Meer-
val Mania 2022. Bij dit evenement geven bekende 
meervalvissers lezingen, kun je demonstraties bij-
wonen en is er een markt waar je materiaal om 
mee op meerval te vissen kunt kopen. Dit event is 
gratis te bezoeken. Meer informatie vind je op onze 
website en socials.

VISLESSEN OP DE BASISSCHOOL
Vanaf april tot en met oktober geven de gecertifi-
ceerde VISmeesters van Sportvisserij Oost-Neder-
land vislessen op scholen. Deze lessen zijn geschikt 
voor kinderen van groep 7 en 8. ’s Ochtends is er een 
biologieles en ’s middags gaan we vissen met de 
hele klas! Wil je dat jouw docent ook een visles aan-
vraagt? Verwijs hem of haar dan naar www.vissen-
school.nl.

SAMEN VISSEN
Vanaf april tot en met september organiseren onze 
Samen Vissen coaches in samenwerking met lokale 
hengelsportverenigingen gratis visuitjes voor be-
woners van zorginstellingen. Kijk voor meer infor-
matie op www.samenvissen.nl.

VECHTSCHIPPERS
Ook deze zomer varen de VECHTschip-
pers weer uit in de mooie natuurlijke 
en afwisselende omgeving van Om-
men. Zij geven mindervalide mensen 
de mogelijkheid om vanuit een boot die toeganke-
lijk is voor rolstoelen te vissen en varen op de Over-
ijsselse Vecht. Twee ervaren vrijwilligers zullen zo-
wel de boot besturen als de gasten begeleiden bij 
het vissen. Er kunnen maximaal twee mensen in 
een rolstoel mee aan boord. Scan de QR code voor 
een impressie van een visuitje met de VECHTschip-
pers.

JUNIOR IJSSELFESTIJN BRUMMEN
Sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsport Fede-
ratie Midden Nederland organiseren in samenwer-
king met HSV de Karper uit Brummen op 1 okto-
ber 2022 het Junior IJsselfestijn. Onder begeleiding 
van VISmeesters en ervaren vrijwilligers wordt er 
aan de IJssel gevist met de heavy feeder en de vaste 
stok. Iedere deelnemer krijgt de kans om deze vis-
serijen uit te proberen. Deelname is gratis en de 
(Jeugd) VISpas is niet vereist. 

VISSTEIGER VOOR 
MINDERVALIDEN IN BERGENTHEIM

In het Overijsselse Bergentheim zijn de 
vismogelijkheden redelijk beperkt; zeker 
wanneer je mindervalide bent. Met de 
nieuwe steiger aan de vijver bij de plaat-
selijke sporthal heeft de mindervalide 
sportvisser er een mooie stek bij.

V oor mindervaliden was er in Ber-
gentheim één mogelijkheid om te 
vissen: in het naast deze gemeen-

te gelegen kanaal, maar deze stek is niet 
ideaal. Met een redelijk drukke straat in de 
rug en zonder verdere beschutting is het 
niet direct de meest fijne plaats om aan 

het water te zitten. Ook is het vangen van 
een visje in dit kanaal niet altijd even ge-
makkelijk. Mindervalide vissers klopten 
om deze reden aan bij Hengelsportvereni-
ging Bergentheim e.o. die op haar beurt de 
hulp van Sportvisserij Oost-Nederland in-
schakelde.

RUSTIG EN BESCHUT
In samenspraak met de vereniging werd 
een plan gemaakt voor de aanleg van een 
steiger aan de kleine vijver bij de plaatse-
lijke sporthal. Na het nodige tekenwerk 
door de aannemer werd een bouwvergun-

ning afgegeven en kon aannemersbedrijf 
Acon starten met de aanleg. Medio sep-
tember 2021 is de steiger – die is aangelegd 
met subsidie van de gemeente Harden-
berg en bijdragen van HSV Bergentheim 
e.o. en Sportvisserij Oost-Nederland – in 
gebruik genomen. De mindervalide vissers 
uit Bergentheim en omliggende plaatsen 
heeft er een mooie en beschutte stek bij 
waar nog jarenlang met plezier kan wor-
den gevist.

ZIEKTE VAN WEIL –VOORKOMEN 
BETER DAN GENEZEN
Vorig jaar werd een vrijwilliger van Sportvisserij Oost-Neder-
land zeer ernstig ziek. Medisch onderzoek wees uit dat hij de 
Ziekte van Weil bleek te hebben – zomaar opgelopen tijdens 
het vissen. Een langdurig hersteltraject volgde, maar dit had 
ook fataal kunnen aflopen. Met het visseizoen voor de deur 
geven we je tips om te voorkomen dat jij besmet raakt met 
deze ernstige ziekte.

D e Ziekte van Weil is een van mens op dier besmettelijke 
ziekte. De ziektebacterie wordt uitgescheiden door uri-
ne. In Nederland is door rattenurine besmet oppervlak-

tewater de grootste risicobron voor mensen. Vooral vissers die 
vaak langere sessies aan het water verblijven, lopen een ver-
hoogd risico. Let dus altijd op of je ratten ziet in de omgeving 
van je visstek en volg deze tips:

• Heb je ratten gezien, ga dan niet zelf het water in – ook 
niet om met je vangst op de foto te gaan;

• Zorg ervoor dat je geen afval of etensresten laat 
slingeren;

• Zorg ervoor dat je je aas, voer of boilies afgesloten 
bewaart;

• Gebruik afgesloten bakken of emmers: ratten knagen 
gemakkelijk door een plastic zak heen;

• Pas op met wondjes wanneer je toch in aanraking komt 
met het water;

• Desinfecteer regelmatig je handen en houd je 
materialen schoon.

De Ziekte van Weil 
wordt overgebracht 

door rattenurine in  
oppervlaktewater

De steiger voor 
mindervalide vissers in 

Bergentheim.

WEDSTRIJDEN
De wedstrijdkalender is dit jaar gelukkig weer goed gevuld. Na het succes 
van vorig jaar komen de vijvercompetities terug en ook de selectie Street-
fishing en de barbeelkoppelwedstrijd krijgen een vervolg. Uiteraard kun je 
ook weer meedoen aan de diverse selectie- en prijzenwedstrijden.

07-05 Youth Challenge
07-05 Noordelijke selectie kustvissen
14-05  Federatief kampioenschap/selectie dobbervissen 

heren 55-/55+ en teams
04-06 Federatief kampioenschap/selectie junioren
18-06 Open Federatief Dameskampioenschap
25-06 Federatief kampioenschap/selectie feedervissen individueel en teams
02-07 Selectie vijvervissen
10-07 Dorpenwedstrijd Raalte
16-07 Selectie vijvervissen
03-09 BET Twentekanalenwedstrijd
10-09 Barbeel koppelwedstrijd
17-09 Finale Federatief Clubkampioenschap
15-10 Prijzenwedstrijd SVON
22-10 Selectie streetfishing Zwolle
05-11 Nationale open havenwedstrijd dames

Check onze website 
voor de actuele agen-
da en alle informatie. 
En kijk daar ook eens 
naar de verenigings-
agenda: wie weet 
organiseert jouw hen-
gelsportvereniging 
ook leuke activiteiten 
en wedstrijden!

ACTIVITEITENKALENDER 2022
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Het programma bestond uit twee 
wedstrijdjes. Om 10.00 uur gin-
gen drie ervaren wedstrijdvis-

sers van start. Een half uurtje later klonk 
voor de 21 beginnende vissers het start-
sein, zij visten in koppels en een drietal. 
Alle kinderen visten tot 12.00 uur in de 
binnenhaven, waarna de vangsten wer-
den gewogen. Aan de tomeloze inzet van 
de jeugd én de vrijwilligers lag het abso-
luut niet, maar helaas werd nauwelijks 
vis gevangen. 

PRIJZEN EN PATAT 
Bij de ervaren wedstrijdvissers werd 

Josanne Goorman eerste. Carst en Jens 
Klinkert en Stijn Heijman pakten de eer-
ste plek bij de beginners en de tweede 
plek ging naar Luuk Hendriks en Rhys 
Taylor. Om de overige prijzen moest wor-
den geloot om deze te kunnen uitreiken. 
Niemand ging met lege handen naar 
huis, want elke deelnemer kreeg nog een 
goodiebag met o.a. een kortingsbon van 
hengelsportzaak Raven en mocht nog 
iets uitzoeken van de tafel met hengel-
sportmaterialen. Ook stond na de wed-
strijd bij Multifunctioneel Centrum de 
Ploats voor iedereen een lekker bordje 
patat met een snack en drinken klaar.

De KSN regio Zwolle is jaren ge-
leden al begonnen met een ei-
gen karperkweekproject. In 

Engeland werd contact gelegd met ge-
renommeerde kwekers om zo gezonde 
en unieke vissen te kunnen selecteren. 
Deze vissen zijn vervolgens naar Duits-
land getransporteerd en als genetische 
basis gebruikt voor een kweekproject 
dat daar is opgestart. De zogenaamde 
‘Zwolse Scaley’s’ kennen een hoge bouw 
en hebben prachtige schubbenpatro-

nen. Voor KSN was het een bijzonder 
moment om drie jaar later de eerste vis-
sen van deze bijzondere lichting uit te 
kunnen zetten. 

WAAR TE VANGEN?
Uiteraard voldoet de uitzetting aan de 
richtlijnen uitzet karper zoals deze door 
de Unie van Waterschappen, Rijkswa-
terstaat en Sportvisserij Nederland zijn 
opgesteld. Behalve dat het karperuit-
zetplan rekening houdt met de water-

kwaliteitseisen van het waterschap, 
komt dit ook tegemoet aan de wens van 
duizenden karpervissers in onze regio. 
Vraag je je af waar je deze ‘Zwolse Sca-
ley’s kunt vangen? Probeer dan je ge-
luk eens op een van de volgende wate-
ren: Wold Aa, Overijssels kanaal Zwolle, 
Overijssels kanaal Deventer, Meppeler-
diep, Drentse Hoofdvaart, Hoogeveense 
Vaart en Dedemsvaart.

Gerrit’s zoon Bart is een verwoed 
sportvisser. Zo vist hij al jaren fa-
natiek op karper, maar weet ie 

ook mooie zeelten en brasems te van-
gen. Ook bekijkt hij alle vlogs en vis-
video’s die hij op YouTube kan vinden 
– vooral de video’s van Enzo en Daniël 
behoren tot zijn favorieten. Voorheen 
was Bart samen met zijn opa regelma-
tig aan de waterkant te vinden. Nadat 
opa enkele jaren geleden overleed, nam 
vader Gerrit het stokje over. Omdat Bart 
het syndroom van Down heeft, verzorgt 
Gerrit het vervoer naar het viswater – 
vooral buiten de eigen woonomgeving. 
Ook helpt hij Bart met de materialen en 
vist hij zelf ook lekker mee. 

SUPERHANDIG
Gerrit heeft een werkzaam verleden in 
de modelbouw en is superhandig! Hij 
bruist van de ideeën en toen hij door 
het loodvrije pilotgebied Bijkersplas – 
Brouwersgat in aanraking kwam met 
loodvrije gewichten, duurde het niet 
lang voordat Gerrit zijn eerste loodvrije 

kunstwerkjes zelf had gefabriceerd. Ger-
rit: “We vissen graag met een visvriende-
lijk systeem waarbij de vis het gewicht 
lost bij een aanbeet. Zo blijft een vis 
nooit rondzwemmen met een gewicht 
wanneer de lijn onverhoopt breekt. Spe-
ciaal voor deze visserij heb ik een lood-
vrij inline systeem bedacht. Door het 
gebruik van RVS is het gewicht ook nog 
eens geschikt om met een magneet 
weer op te vissen. Goed voor de natuur 
én je portemonnee dus.”

HET RECEPT
De gewichten worden gemaakt in een 
siliconen mal, die Gerrit uiteraard ook 
eerst zelf heeft gemaakt van gietrubber. 
De mal wordt eerst goed ingesmeerd 
met vaseline. Afhankelijk van het type 
gewicht komt er een klein hol buisje of 
een stangetje met een wartel in te lig-
gen. De mal wordt vervolgens gevuld 
met een mengsel van RVS kogeltjes van 
1 mm, epoxy met verharder en een paar 
druppels autolak. Juist het gebruik van 
de kleine maat kogeltjes zorgt voor een 

grote dichtheid en hoog soortelijk ge-
wicht. De gewichten die Gerrit maakt, 
variëren van 30 tot 100 gram en van 100 
tot 180 gram, afhankelijk van de hoeveel-
heid RVS kogeltjes die wordt toegevoegd. 
Deze eigenbouw loodvervangers kosten 
± € 2,30 per stuk.

HAVENVISDAG BLOKZIJL LOODVRIJE VISGEWICHTEN – HOW TO

KARPER
UITZET

ZONOVERGOTEN, WEINIG VIS
Op 26 februari organiseerde Sportvisserij Oost-Nederland samen met HSV het 
Baarsje uit Blokzijl een havenvisdag voor de jeugd van 8 tot 20 jaar. Na een grijze en 
vooral natte februarimaand, stond de zon uitgerekend deze dag hoog aan de hemel 
– een mooi cadeautje!

In samenwerking met onze karper-
commissie en De KSN regio Zwolle zijn  
in december 2021 karpers uitgezet in 
meerdere open wateren in het gebied  
van waterschap Drents Overijsselse Delta. 
Dit als onderdeel van het meerjarig 
karpe ruitzetplan 2021-2036 dat voor 
aantrekkelijke karperbestanden op  
grote, open wateren moet zorgen.

De Bijkersplas en het Brouwersgat zijn twee jaar geleden aangewe-
zen als pilotgebied Sportvisserij Loodvrij. Daar troffen we Gerrit en 
Bart Hannink uit Enschede, die hier met zelfgemaakte én visvrien-
delijke loodvervangers vissen. Op ons verzoek dook Gerrit in zijn 
tackle box om zijn ontwerp met jullie te delen.

ZELF AAN DE SLAG
Wil jij ook zelf aan de slag om je eigen 
loodvrije gewichten te maken? Kijk 
dan voor de volledige werkinstructie 
op www.loodvrijkarpervissen.nl. Kom 
je er niet uit? Stuur Gerrit dan een 
mailtje via loodvrijkarpervissen@
gmail.com. Hij helpt je graag verder.
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Sportvisserij Oost-Nederland werkt samen met hengelsportverenigingen aan 
het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden. Een mooi voorbeeld hiervan 
is het wedstrijdtraject langs het Steenwijkerdiep in de Kop van Overijssel. Dit 
was een project van de lange adem, maar leverde wel fraai resultaat op.

ROOFVISSERS GEZOCHT!

Roofvissen is bijzonder popu-
lair. De laatste jaren zien we 
nieuwe vormen van roofvissen 
zoals streetfishing en de meer-
valvisserij opkomen, BN’ers 
gaan roofvissen en steeds meer 
stoere dames gaan met succes 
achter de rovers aan. Om hier op 
in te kunnen spelen richt 
Sportvisserij Oost-Nederland 
een roofviscommissie op – en 
daar kun jij deel van uitmaken!

Hoe leuk vind jij het om contact 
te leggen met andere roofvis-
sers, bijvoorbeeld op gezellige 

roofvisdagen, tijdens wedstrijden of bij 
interessante lezingen. Hoe voelde jij je 
toen je voor het eerst met je vader, oom 
of broer ging snoeken? Kun je je voor-
stellen hoeveel voldoening het geeft om 
jeugd te helpen met het vissen op roof-
vis door i.s.m. de hengelsportvereni-
gingen en de Vereniging Nederlandse 
Roofvissers (VNR) roofvisactiviteiten te 
organiseren. Onze VISmeesters geven 
jaarlijks ruim 100 vislessen op basis-
scholen in Oost-Nederland en er zitten 
altijd kinderen bij die graag op roofvis 

willen vissen, maar niet goed weten hoe. 
Hier liggen mooie kansen voor gepas-
sioneerde roofvissers die hun kennis en 
ervaring willen delen. Niet alleen voor 
jeugd, maar voor elke roofvisser is het 
natuurlijk ook altijd gezellig om elkaar 
te treffen en op roofvisdagen en -eve-
nementen. Daarom geeft Sportvisse-
rij Oost-Nederland jou de kans om deel 
uit te maken van de nieuw op te richten 
roofviscommissie.

WIE ZOEKEN WE?
Een diverse samenstelling van organisa-
toren, creatievelingen, denkers en doe-
ners – maar vooral mensen met een fris-
se blik, goede ideeën, veel enthousiasme 
en daadkracht.

WAT BIEDEN WE?
• Veel vrijheid en mogelijkheden om 

jouw ideeën om te zetten naar activi-
teiten voor elke roofvisser;

• Een eigen budget en Instagramac-
count;

• Vaste - én onkostenvergoeding;
• Deelname aan onze jaarlijkse vrijwilli-

gersvisdag met aansluitend een eten-
tje;

• Professionele ondersteuning vanuit 

kantoor (o.a. materialen, communica-
tie, accommodatie).

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken 
van de nieuwe roofviscommissie? Of wil 
je eerst meer weten? Meld je direct aan 
of neem contact op met Sonja van der 
Kooi via vrijwilligers@sportvisserijoost-
nederland.nl of telefonisch via 0572-
363370.

Het verlagen van de beschoeiing 
en het realiseren van plas-dras 
oevers langs het Steenwijker-

diep zorgde er in 2013 voor dat de visse-
rijmogelijkheden op dit traject drastisch 
werden beperkt. In samenwerking met 
hengelsportverenigingen uit de regio 
heeft Sportvisserij Oost-Nederland ge-
zocht naar middelen en mogelijkheden 
om hier iets aan te doen. Dankzij lokale 
en regionale hengelsportverenigingen, 
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij 
Oost-Nederland werd er financiering ge-
vonden voor het realiseren van visvlon-
ders en parkeerhavens. In het voorjaar 
van 2014 kon je in de regio-editie van 
Hét VISblad al lezen over het geplande 
behoud van dit mooie wedstrijdtraject.

ONVERWACHTE WENDING
Deze plannen hebben we besproken en 
gedeeld met de provincie, het water-
schap, de gemeente en omwonenden. 
Totaal onverwachts bleken we stapje 
voor stapje steeds verder van de plan-
nen weg te drijven. Er was een bestem-
mingsplanwijziging nodig en bepaalde 
vergunningprocedures bleken te moe-
ten worden gevolgd. Hier rolden ont-
heffingen, inspraakprocedures, hoorzit-
tingen, geluidstesten, natuurtoetsen en 
een mediation traject uit. Uiteindelijk 
zijn we zelfs bij de Rechtbank Overijssel 
en de Raad van State uitgekomen. Ge-
lukkig werden de bezwaren ongegrond 
verklaard en bleek dat de afgegeven ver-
gunningen voor het realiseren van de 
voorzieningen juist waren.  

VISPLEZIER IS TERUG
De rust is inmiddels teruggekeerd. Het 
contact met omwonenden is goed, we 
hebben afspraken gemaakt over het ge-
bruik en de 25 vissteigers en parkeerha-

vens zijn in het najaar van 2021 gereali-
seerd en opgeleverd. Het mooie, rustige 
traject is bedoeld voor kleinschalige vis-
wedstrijden van hengelsportvereni-
gingen uit de regio die er maximaal 40 
wedstrijden per jaar kunnen vissen. HSV 
Steenwijk heeft hier inmiddels al enke-
le wedstrijden gevist. Met een mooi be-
stand van grote brasems, mooie voorns 
en sterke zeelten, waren de vangsten 
ook naar tevredenheid. We hopen dat 
dit traject ook voor de toekomst goede 
vangsten en veel visplezier oplevert!

OVER ONS
Sportvisserij Oost-Nederland is belan-
genbehartiger voor 68 hengelsport-
verenigingen en twee specialistenver-
enigingen in de regio Oost-Nederland 
met daarbij aangesloten circa 80.000 
senior sportvissers en circa 9.000 
jeugdige sportvissers. Ons kantoor is 
gevestigd in Raalte en ons werkgebied 
beslaat Overijssel, de Noordoostpolder, 
een stukje Drenthe (tot Hoogeveen) 
en een deel Gelderland (Dieren-
Apeldoorn). We prijzen ons rijk met 
de grote variëteit aan viswateren, 
zoals kleine en grotere (scheepvaart)
kanalen, industrie- en stadshavens, 
recreatieplassen, stedelijk binnenwa-
ter, beken, rivieren als de IJssel en de 
Vecht, het machtige Ketelmeer. En 
natuurlijk de vele mooie verenigings-
wateren binnen de bebouwde kom.

WEDSTRIJDTRAJECT
STEENWIJKERDIEP
TOCH VISSERSVRIENDELIJK
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Actuele informAtie vAn sportvisserij oost nederlAnd

arc Zwaan trekt de kar voor dit project, namens het bestuur van rayon 3 van de federatie. naast bestuurslid is Marc ook wedstrijdsecretaris voor dit rayon. jaarlijks verstrekt hij via de online wedstrijdmodule ruim 500 wedstrijdtoestemmingen verdeeld over verschillende wateren in het gebied.

Wat is er zo mooi aan dit traject?
“voordat ik me met de wed-strijdvisserij bezig hield, ging ik hier al graag vissen. Het is een rustig traject in een mooie omgeving waar je bovendien de auto bij de visstek kunt parkeren. Met westenwind heb je hier de wind mooi in de rug en ’s avonds de zon nooit recht in de ogen. de visstand is hier goed en je hebt hier weinig last 

steenwijkerdiep nogsteeds VissersVriendelijkDe Provincie Overijssel is bezig alle vaarwegen in de 
Kop van Overijssel te baggeren en de beschoeiing te 
vernieuwen. Een twee kilometer lang oevertraject aan 
het Steenwijkerdiep zou daardoor niet meer geschikt 
zijn om te vissen. Sportvisserij Oost-Nederland heeft 
samen met de plaatselijke hengelsportverenigingen de 
bevisbaarheid van dit traject weten te behouden.

van plompenbladen. Het water is zo’n twee meter diep in het midden en ongeveer 25 meter breed. Het is dus geschikt voor zowel de vaste stok als de feeder. door de vaarbewegingen in het kanaal is de vis hier lekker actief.”

Welke acties zijn ondernomen om de visstekken te behou-den?
“op dit traject worden jaarlijks zo’n vijftig verenigingsviswed-strijden georganiseerd. we hebben contact gezocht met de ongeveer vijftien belangheb-bende verenigingen. sportvis-serij oost-nederland lanceerde het idee om op het gehele traject vijftig visvlonders te plaatsen. de hengelsportver-enigingen konden een of meer vlonders adopteren. voor elke geadopteerde vlonder betaalde 

sportvisserij oost-nederland er ook een. dit idee sloeg meteen aan. Het mooiste compliment mét toezegging voor adoptie kregen we van een hengelsport-vereniging uit wolvega: ‘jullie zijn vissersvriendelijk bezig’.”
Hoe belangrijk is sportvissen voor de regio?
“in 2013 werd het nK Korpsen in deze regio gehouden. de prijsuitreiking werd verricht door de burgemeester van de gemeente steenwijkerland, me-vrouw van der tas. ik heb daar met haar kunnen spreken over het verdwijnen van een belang-rijk regionaal wedstrijdparcours en over de plannen voor de aanleg van vlonders. de burge-meester is nauw betrokken bij de organisatie waterrijk weer-ribben wieden, met toerisme en waterrecreatie als belangrijke pijlers voor het gebied. sport-vissen past hier uitstekend bij, zodat het enthousiasme van de burgemeester direct was gewekt.”

Samen sterk werkt dus?“jazeker, die vijftig visvlonders gaan er komen. de gemeente steenwijkerland draagt het pro-ject een warm hart toe en doet letterlijk een duit in het zakje. we worden ook betrokken bij de 

m

reconstructie van de onver-harde weg langs het traject, om het zo gunstig mogelijk in te richten voor alle gebruikers. de provincie overijssel omarmt het plan ook en gaat zelfs een paar vlonders adopteren. dat is toch prachtig? verder kunnen we nog gebruik maken van de sub-sidieregeling van sportvisserij nederland ter verbetering van sportvisserijmogelijkheden. in mei/juni 2014 moeten de eerste twintig vlonders gebruiksklaar zijn. dan kan er al worden ge-vist. de andere vlonders volgen dit najaar.”

Het Steenwijker Diep is gered voor wedstrijd- en recreatievissers.

Marc de Zwaan.
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SAMEN VISSEN: 
VISUITJES VOOR BEWONERS ZORGCENTRA
In heel Nederland is vorig jaar het project Samen VISsen van 
start gegaan. Dit project is een initiatief van IVN, Sportvisse-
rij Nederland en de federaties. In Oost-Nederland zijn vorig 
jaar tientallen leuke visuitjes georganiseerd voor bewoners 
van zorgcentra en ook voor dit jaar staan al weer tal van vis-
uitjes in de agenda.

Johan Bruins en Joop van Oene zijn Samen VISsen Coaches 
bij hengelsport-vereniging Ons Genoegen uit Wierden. Tij-
dens de zomermaanden tot het begin van de herfst gaan 

zij samen met andere vrijwilligers van de vereniging een dag-
deel vissen met cliënten van Dagvoorziening de Eikenlaan van 
zorginstelling Carintreggeland. Joop en Johan: “Je ziet de men-
sen enorm opbloeien. Vissen is iets wat ze vaak vroeger ook 
deden en met een beetje hulp van ons kunnen ze dat nu weer 
doen. Dat geeft ons enorm veel voldoening.” Op 30 augustus 
2021 ging zelfs een lang gekoesterde wens in vervulling: een 
mindervaliden vissteiger bij hun eigen rolstoeltoegankelijke 
clubhuis, waar ook een toilet is. “We hebben nu alle mogelijk-
heden om mensen een prachtige dag buiten in de natuur te be-
zorgen”, aldus de Samen VISsen Coaches.

SAMEN VISSEN COACH WORDEN?
Lijkt het jou leuk om Samen VISsen Coach te worden? Op www.
samenvissen.nl vind je meer informatie en kun je je ook direct in-
schrijven. Zie tevens de bij deze regio-editie meegestuurde flyer.

VISLES: DE HELE KLAS STRAALT MEE
Jos Mol is VISmeester. Samen met 
een poule van elf VIScoaches van 
HSV Steenwijk organiseert hij vis-
lessen op de basisschool voor kin-
deren van 10 tot 12 jaar. Het is leuk 
en dankbaar werk en Jos en zijn 
helpers doen steeds hun best om 
elk kind een visje te laten van-
gen. En wanneer een kind voor het 
eerst een visje boven water hengelt, 
straalt de hele klas mee. 

Voor de biologieles gebruikt 
Jos een presentatie die hij 
steeds aanpast met foto’s 

van herkenbare kinderen. “Dat vin-
den de leerlingen leuk en zo houd 
je ze mooi bij de les. Bij het vissen 
zelf begeleiden we de kinderen goed 
en laten we ze regelmatig wisselen 

van stek, zodat iedereen een visje 
kan vangen. Tijdens een van de vis-
lessen zijn maar liefst 1.000 vissen 
gevangen!”, aldus Jos. “Ouders zijn 
altijd van harte welkom en mogen 
ook helpen, maar de kinderen moe-
ten wel zelf vissen en daarbij vol-
gens de door de VISmeester gegeven 
uitleg omgaan met gevangen vissen. 
De visles is immers een kennisma-
king met het vissen, maar we willen 
kinderen ook een stukje respect 
bijbrengen voor vissen en 
de natuur. En wie wil 
doorgaan met vissen, 
kan onze gratis on-
line jeugdvergun-
ning aanvragen.”

VISmeester Jos Mol.kant.

VIS - 
MEESTER 

OF -COACH WORDEN?
Lijkt het jou ook leuk om VIS-

meester of VIScoach te worden, 
kijk dan op www.vissenschool.nl 

of lees de bij deze regio- 
editie meegestuurde  

flyer


