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30 VISSTEIGERS 
LINDERBEEK

December 2021 zijn aan de Linderbeek te Vroomshoop 30 
nieuwe vissteigers opgeleverd. Ze liggen aan het zand-
pad die het Overijssels Kanaal en de Linderbeek van elkaar 
scheidt. De steigers zijn gerealiseerd dankzij een bijdrage 
van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost-Nederland en 
hengelsportvereniging Ons Genoegen Vroomshoop en te ge-
bruiken door iedere VISpashouder. Houd wel rekening met 
eventuele georganiseerde viswedstrijden op dit traject.

#IKVISLOODVRIJ GAASKOOIEN DE LEE
PILOT IN ENTEROm zoveel mogelijk sportvissers 

bewust te maken van loodvrije al-
ternatieven, deelden controleurs 
van Sportvisserij Oost-Nederland 
afgelopen zomer loodvrije mate-
rialen uit. Hiermee steunen we 
het project Sportvisserij Loodvrij.

D e tasjes met opdruk #IK-
VISLOODVRIJ waren ge-
vuld met loodvrije al-

ternatieven voor de karper- of 
feedervisserij. 27 controleurs heb-
ben bijna 500 tasjes uitgedeeld. De 
reacties van sportvissers mochten 
er zijn – zeer positief en blij verrast 
werden de pakketjes in ontvangst 

genomen. “Goed voorbeeld doet 
goed volgen”, klonk het veelvuldig 
aan de waterkant. 

VERVOLG IN 2023?
Sportvisserij Oost-Nederland be-
kijkt of deze actie in 2023 wordt 
vervolgd. Vis je al loodvrij? Laat dit 
vooral weten op jouw sociale me-
dia en gebruik #IKVISLOODVRIJ.

Sinds 1 januari 2021 is het 
nachtvissen op de Stobbe-
plas beperkt vanwege aan-
houdende overlast. Eigenaar 
Staatsbosbeheer was voor-
nemens om een algeheel vis-
verbod in te stellen. Middels 
de invoering van een passen-
systeem heeft Sportvisserij 
Oost-Nederland dit voorals-
nog weten te voorkomen.

Sinds de invoering, sa-
men met KSN regio 
Zwolle, is de overlast 

drastisch verminderd. De so-
ciale controle is vele malen 
groter en er worden met re-

gelmaat opruimrondes geor-
ganiseerd, waarbij iedere keer 
minder afval wordt opge-
haald. De pilot loopt nog tot 
eind 2023, maar de voorzich-
tige conclusie is dat deze pilot 
een groot succes is.

UPGRADE VISSTEKKEN
Bovendien krijgen visstek-
ken een upgrade. Sportvisse-
rij Oost-Nederland heeft met 
lokale vissers in 2021 een vis-
stek als test opgeknapt. Deze 
werd direct favoriet en is 
veelvuldig gebruikt – in 2022 
zijn nog drie visstekken bij de 
Stobbeplas aangepakt.

xxx

OVERLAST STOBBEPLAS 
DRASTISCH VERMINDERD

Controleur deelt de 
milieuvriendelijke 

‘little green bag’ uit.

Een boomstam is op de stek geplaatst en 
de ruimte wordt opgevuld met zand.

Een gaaskooi aan de ketting van 
een P&K kraan bij ‘n Waarf.

Hengelsportvereniging ’t Zumpke uit Enter voert 
samen met Sportvisserij Oost-Nederland een pilot 
uit op De Lee. Sinds een aantal maanden staan in de 
ondiepe plas twee gaaskooien op de bodem. Hier-
mee hopen we de vispopulatie – met name in de 
winter – bescherming te bieden tegen aalscholvers. 

AALSCHOLVERPREDATIE
De vereniging zag dat met name in de 
winter, wanneer de oevers kaler zijn 
en de waterplanten afsterven, de vis-
sen een makkelijke prooi werden voor 
aalscholvers. De vissen schuilden mas-
saal in het botenhuis, maar waren zelfs 
binnen niet veilig. Het visbestand loopt 
zienderogen achteruit: leden vingen de 
laatste jaren aanzienlijk minder vis dan 
in de jaren ervoor.

GAASKOOIEN
De mogelijke oplossing voor dit pro-
bleem zijn zogenoemde gaaskooien – 
naar een idee van medewerkers van 
Sportvisserij Nederland. Deze zijn be-
doeld als schuilgelegenheid voor vis 
en niet toegankelijk voor de aalschol-
ver. De kooiconstructie bestaat uit (vrij 
lichte) bouwhekken die met steigerbuis 
en buiskoppelingen aan elkaar zijn ge-
maakt. Aan de dakconstructie zijn tak-
ken vastgemaakt voor extra schuilmo-
gelijkheden. De constructie is ook van 
boven dichtgemaakt met gaas, zodat 
invliegen of inzwemmen van de aal-
scholver wordt voorkomen.

DE KOOIEN ERIN
Eind juni van dit jaar zijn twee grote 
stalen kooien in De Lee geplaatst. De 
drie lege tonnen aan elke kooi zorgden 
ervoor dat ze in eerste instantie ble-
ven drijven. Zo konden leden van HSV ’t 
Zumpke de kooien al wadend of zwem-
mend makkelijker op de juiste plek 
brengen. Op de juiste locaties werden 
de tonnen losgemaakt en zonk de kooi-
constructie naar de bodem.

SCHUILPLEKKEN GEVONDEN?
Voor Sportvisserij Oost-Nederland is dit 
een eerste test om op deze manier vis-
sen een beschutte plek tegen aalschol-
vers te bieden. Wellicht is dit een wel-
kome aanvulling op de reeds bewezen 
concepten van takken- of vissenbossen. 
Dit najaar en komende winter wordt 
door Sportvisserij Oost-Nederland en ’t 
Zumpke gekeken of vis de schuilplek-
ken heeft gevonden en gebruikt.
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Bij Sportvisserij Oost-Nederland lag de fo-
cus van de reddingsacties wederom op het 
uiterwaardengebied van de IJssel. De vis 
trekt hier in het voorjaar – geholpen door 
de hoge waterstand – naar de kolken voor 
de paai en om voedsel te zoeken. Wanneer 
het rivierwater zakt blijven er vervolgens 
grote aantallen vissen achter. Zakt het peil 
van de IJssel zo ver als deze zomer, dan 
blijft er soms nauwelijks of geen water in 

Het project Nachtuil is tevens on-
derdeel van verdere professi-
onalisering van het steeds be-

langrijker wordende controle-apparaat. 
Aanleiding voor het project waren mel-
dingen van misstanden. Er waren al een 
aantal zogenaamde ‘hitteplekken’ be-
kend waar regelmatig bekeuringen wor-
den uitgeschreven, maar een inventa-
risatie zou mogelijk nieuwe en betere 
inzichten kunnen geven.

PAPIEREN OP ORDE
De jarenlange controles blijken hun 
vruchten af te werpen. Tegenwoordig 
zijn de paieren van de meeste sportvis-
sers in orde. Het gaat echter vaak mis 
bij de voorwaarden van de VISpas en 
NachtVIStoestemming. Dit kan soms 
ook best lastig zijn omdat op verschil-
lende plekken verschillende voorwaar-
den gelden. De meeste vissers lopen te-
gen een proces-verbaal aan omdat ze de 

voorwaarden in de VISplanner app niet 
lezen. ‘Daar heb ik geen tijd voor gehad’, 
is een veel gehoorde reden.

VISPAS IS GEEN KAMPEERPAS
Het thema van het controleteam was 
dit jaar: ‘De VISpas is geen kampeerpas’. 
Helaas zien wij nog te vaak dat andere 
mensen meegaan of langskomen voor 
de gezelligheid. Vaak wordt een barbe-
cue of open vuur aangestoken en alco-
hol genuttigd. Dit zijn de meest voor-
komende overtredingen en die leveren 
ook de meeste overlast op voor omwo-
nenden of passanten. Daarnaast worden 
ook regelmatig schuilmiddelen aange-
troffen die niet voldoen aan de gestelde 
eisen, zijn auto’s verkeerd geparkeerd en 
worden terreinregels genegeerd. 

NOODZAKELIJK VERVOLG
Ondanks een geldige VISpas levert bijna 
een op de vier nachtelijke controles een 
situatie op waarin wordt bekeurd. Dat 
aantal is natuurlijk veel te hoog. Daar-
naast heeft Project Nachtuil ook behoor-
lijk wat media-aandacht gekregen en 
zijn vanuit verenigingen handhavings-
verzoeken gekomen. Sportvisserij Oost-
Nederland heeft veel positieve reac-
ties ontvangen en dit project krijgt dan 
ook zeker een (noodzakelijk) vervolg. Er 
wordt momenteel gekeken of volgend 
jaar op deze voet verder wordt gaan of 
dat er een interventieteam wordt opge-
richt om de ‘hitteplekken’ meer structu-
reel te controleren.

PROJECT NACHTUIL 
NACHTELIJKE MISSTANDENDUIZENDEN 

VISSEN 
GERED VAN 
DE DOOD
In de droge zomer van dit jaar rukte 
Sportvisserij Oost-Nederland een record 
aantal keren uit om vissen in nood te 
redden. Daarbij zaten nieuwe locaties in 
ons eigen werkgebied, maar we hebben 
ook een helpende hand geboden aan de 
buurfederatie Midden Nederland.

Project Nachtuil is een initiatief van de afdeling controle en hand-
having van Sportvisserij Oost-Nederland en onderzoekt nachtelijke 
misstanden langs de waterkant. Wat gaat er mis en op welke 
plekken gebeurt dat? Het project loopt sinds januari van dit jaar en 
wordt uitgevoerd door BOA’s van Sportvisserij Oost-Nederland.

Projectmedewerker Mark Kouwenho-
ven coördineert de reddingsacties.

De VISpas is geen kampeerpas.In de uiterwaarden bij Zwolle is maar liefst circa 
12 ton vis gered. (Foto: Renée Alfring)

team opgetrommeld. Sportvisserij Oost-
Nederland is dan ook erg blij dat met veel 
organisaties – zoals Staatsbosbeheer en 
waterschappen – goede afspraken zijn ge-
maakt om vissterfte te voorkomen.

12.000 KILO VIS!
Dit jaar is het calamiteitenteam zo'n 30 
keer uitgerukt. Bijvoorbeeld midden in 
een woonwijk, op verzoek van Waterschap 
Vechtstromen. Waar in eerste instantie 
zes tot acht vissen waren gespot, werden 
uiteindelijk zo’n 60 karpers gered. Bij drie 
reddingsacties in Zwolle is circa 12.000 kg 
vis overgezet. Met slechts een schepnet 
plus waadpak was dit nooit gelukt. 

GA NIET ZELF AAN DE SLAG
Zie je vis in de problemen? Meld dit dan 
z.s.m. bij het betreffende waterschap en 
ga niet zelf aan de slag. Met een sportvis-
schepnet mis je waarschijnlijk veel vis. 
Daarnaast maak je de situatie voor de res-
terende vissen drastisch slechter door op-
wervelend slib. Hierdoor daalt de vaak 
toch al slechte zuurstofwaarde in het wa-
ter nog verder, met desastreuze gevolgen. 

VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Sportvisserij Oost-Nederland wil nog-
maals alle vrijwilligers bedanken die zich 
het afgelopen jaar geheel belangeloos heb-
ben ingezet om vissen in nood te redden. 
Zonder jullie waren al deze reddingsacties 
niet mogelijk geweest.

Helaas komen we ook dit soort wapens tegen.

de kolken staan. Hierdoor ontstaat dan een 
grote kans op vissterfte. 

REDDINGSTEAM OPTROMMELEN
Gelukkig zijn er veel oplettende sportvis-
sers waardoor vissen in nood snel gemeld 
worden. Hoe eerder een locatie bekend is, 
des te sneller er kan worden ingegrepen. 
Desondanks is een reddingsactie vaak ad 
hoc werk en wordt binnen 24 uur een heel 
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Tijdens verschillende Open Nationale en Wereldkampioen-
schappen hebben wedstrijdvissers uit Oost-Nederland prach-
tige resultaten behaald en eremetaal meegebracht. Sport-
visserij Oost-Nederland feliciteert de sportvissers met hun 
podiumplek.
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VISMIGRATIEONDERZOEK 
SWIMWAY VECHT AFGEROND
Na 4 jaar vismigratieonderzoek op de 
Overijsselse Vecht zijn de resultaten 
van het project Swimway Vecht bekend. 
Vele tientallen vissen zijn gezenderd en 
gevolgd in een riviersysteem met een 
lengte van meer dan 200 kilometer. 
Dankzij dit onderzoek zijn de belang-
rijkste migratieknelpunten voor 
trekvissen in kaart gebracht. Met de 
opgedane kennis kan het beheer en de 
inrichting van de Vecht worden 
verbeterd om deze ecologisch te 
versterken en de visstand te verbete-
ren. 

Het is fascinerend om vissen te 
volgen tijdens hun migraties. 
Bovendien is het prachtig om te 

zien hoe de samenwerkende partijen bij-
droegen aan het onderzoek. Onder ande-
re Sportvisserij Nederland, Waterschap 
Vechtstromen, Sportvisserij Oost-Ne-
derland, Waterschap Drents Overijsselse 
Delta en diverse Duitse organisaties heb-
ben een belangrijke rol gespeeld in het 
onderzoek. Sportvisserij Nederland heeft 
het merendeel van de uitvoering van het 
onderzoek op zich genomen en nauw sa-
mengewerkt met een groep van circa 25 
vrijwilligers van Sportvisserij Oost-Ne-
derland. Deze vrijwilligers hebben fui-
ken uitgezet, opgehaald en schoonge-

maakt. Ook heeft een groep vrijwilligers 
windes met de hengel gevangen.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN
De resultaten van Swimway Vecht ge-
ven aan dat de potentie van de Vecht 
voor migrerende vissen groot is. Zeld-
zame vissoorten zoals zeeforel, kwabaal, 
houting en rivierprik zijn nu al aanwezig 
in de Vecht – evenals migrerende soor-
ten als spiering en aal. Bij het bestude-
ren van de Vecht en het stroomgebied 
zien de onderzoekers per vissoort meer-
dere knelpunten en kansen voor verbe-
teringen. De drie belangrijkste migra-
tieknelpunten zijn:

• De Afsluitdijk zorgt voor een beperkte 
uittrek van schieraal;

• Het stuwcomplex Vechterweerd is niet 
passeerbaar voor stroomopwaartse mi-
gratie van houting en kwabaal;

• Beide Vechtarmen in Nordhorn zijn 
niet passeerbaar voor zeeforel die zich 
juist zich in de bovenlopen van de 
Vecht voortplant.

CONCLUSIE
Op dit moment functioneert de Vecht 
niet volledig als vismigratieroute tussen 
de zee en de bron. De stroomafwaartse 
migratie is in principe mogelijk, maar 
stroomopwaartse migratie vanaf de zee 
helemaal naar de bovenlopen van de 
Vecht en Dinkel is niet mogelijk. Voor 
verschillende vissoorten zijn er verschil-
lende grote knelpunten.

AANBEVELINGEN
De komende jaren worden er op de 
Vecht verschillende vistrappen en mee-
stromende nevengeulen aangepast en 
gerealiseerd. De vismigratierivier bij de 
Afsluitdijk leidt er ongetwijfeld toe dat 
de uitrek van paling, zeeforel en houting 
groter wordt. Dit biedt kansen voor het 
hele ecosysteem. Meer constant stro-
mend water met ruimte voor de rivier is 
erg belangrijk, zodat we zorgen voor de 
juiste (vis)leefgebieden. De onderzoekers 
pleiten voor een gecoördineerde aanpak 
en voor blijvende samenwerking. Uit het 
onderzoek volgen verder aanbevelingen 
om meestromende nevengeulen rond-
om elke stuw te realiseren en om diverse 
vispassages te vernieuwen en beter te 
beheren.

Op 27 en 28 augustus werd de Lage 
Vaart bij Lelystad de Open Nati-
onale Kampioenschappen voor 

Junioren en Teams gevist. In een deelne-
mersveld van 36 jeugdige sportvissers 
legde Dylan Dams – in de categorie U20 
– knap beslag op de bronzen plak. De 
17-jarige sportvisser van HSV Raalte ving 
in totaal 2.585 gram vis.

ZILVER MAVER ZAMMATARO 
Een dag later won het team HSV De Kar-
per het ONK Teams. Zij waren aandach-
tig toeschouwer bij het ONK Junioren 
zodat de voertactiek op basis van die 
wedstrijd kon worden vormgegeven. Een 
slimme zet, want met 23.710 gram vis 
wisten zij team Maver Zammataro van 
de troon te stoten. Na zeven keer Natio-

naal Kampioen te zijn geweest moest dit 
team, met daarin Stefan Altena uit Wier-
den, het doen met een verdienstelijke 
tweede plek (13.685 gram).

ZILVER VOOR KEANO JANSEN
Op zaterdag 3 september vond het Open 
Nationaal Kampioenschap Heren plaats 
in het Noordhollandsch Kanaal bij West-
Graftdijk. De 87 deelnemers werden ver-
deeld over vijf vakken. Keano Jansen (15 
jaar en lid van het federatief jeugd wed-
strijdteam) liet zich van een sterke kant 
zien en pakte met een tweede plaats het 
zilver. Met 16.260 gram vis ving hij bij-
na 2 kilo minder dan de winnaar, maar 
ruim het dubbele gewicht van wat de 
nummer drie ving. Een geweldige pres-
tatie. Keano Jansen werd vorig jaar door 
Sportvisserij Nederland benoemd tot ta-
lent van het jaar nadat hij twee Nationa-
le titels in de wacht sleepte.

GOUD ORANJE KARPERDAMES
Begin september vond op Linear Fis-
heries bij Oxford het Wereldkampioen-
schap Karper plaats. De 24 koppels uit 
acht landen streden drie dagen lang om 
de prijzen. De wedstrijd was onderver-
deeld in een klassement voor teams en 
duo’s. Team Holland wist onder leiding 
van voormalig wereldkampioene Lizette 
Beunders met een vierde plek net geen 
podiumplek te behalen. Toch wist het 
team door hun ondersteuning wel bij te 
dragen aan een fantastische overwin-
ning van het duo Anoek Bonnet en Bian-
ca Venema, die met 13 karpers de gouden 
plak binnenhaalden. 

GOUD BIJ WK STREETFISHING
Het eerste wereldkampioenschap Street-
fishing vond op 14 en 15 oktober plaats 
in Zwolle. Tien landen (20 teams van ie-
der twee vissers) hebben tijdens dit WK 
samen ruim 550 vissen in de scoring 
app geplaatst. Tot de laatste minuut van 
de wedstrijd was het zeer spannend en 
nog niet duidelijk wie er met de zege 
vandoor zou gaan. Na een zinderende 
ontknoping wist Nederland (met on-
der meer Martijn Leus uit Oldenzaal) de 
winst zowel in het individuele als in het 
landenklassement te pakken. Oekraïne 
ging naar huis met de zilveren medaille 
en Roemenië pakte het brons.

EREMETAAL NAAR 
OOST-NEDERLAND

Een speciale fuik om zeeforellen 
te vangen wordt geplaatst.

Een van de mooiste vangsten: een zeeforel van 
77 cm en 6,2 kilo (oktober 2020).
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VIS MEID BIANCA VALK 
ALS EEN VIS IN HET WATER
Plons! Met een welgemikte zwieper belandt het felgekleurde 
shadje in het schroefwater van een passerend binnenvaart-
schip. “Precies erachter gooien is vaak goed”, lacht Bianca 
Valk. Ze is fanatiek sportvisser en ook vrijwilligster bij de 
Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland. Tijdens 
een zomerse vissessie komen we meer van deze onder social 
media te volgen ‘Vis Meid’ te weten.

Sinds februari 2021 
heeft Bianca het sport-
vissen ontdekt. “In co-

ronatijd stelde mijn vriend 
voor om eens een hengel-
tje uit te gooien. Mijn eer-
ste vangst was een snoek 
van over de 60 centime-

ter. Dat gaf een enorme 
kick en ik was meteen 

hooked”, vertelt Bianca vol 
enthousiasme. “In de herfst 

ving ik met dood aas een 121 cm 
snoek. Kan je je voorstellen hoe die 

mannen keken?”, grijnst de slechts 1,58 meter lange blondine 
van oor tot oor. “Dit record zal ik niet snel verbreken, maar ik 
heb nog wel een ander doel: een meerval vangen die langer is 
dan ik zelf ben!”

NIEUWE ENERGIE
Tegenwoordig vist Bianca ook op andere vissoorten. Licht be-
pakt struinen op roofvis vindt ze het leukst, maar met de pen-
hengel op karper of met de methodfeeder op zeelt gaat haar 
ook uitstekend af. “Vissen is voor mij pure ontspanning, mijn 
hoofd leegmaken en lekker buiten zijn in de natuur. Ik heb net 
mijn opleiding tot sociaal juridisch dienstverlener afgerond. 
Vissen geeft mij een echte adrenalinekick en nieuwe energie.” 

WAAROM VIS MEID?
“Ik vond het opvallend dat er voor vrouwen bijna geen leu-
ke en passende viskleding verkrijgbaar is, terwijl er meer dan 
430.000 vrouwen in Nederland vissen. Daarom heb ik ‘voor de 
leuk’ t-shirts en petjes laten bedrukken met Vis Meid erop en 
een slogan met een knipoog: ‘Men fish… Women catch!’, lacht 
Bianca, wiens producten via www.vismeid.nl te koop zijn. “Ik 
vind dat je er als vissende vrouw ook mag zijn en elke vrouw 
die vist, is een Vis Meid.” 

VISSENREDSTER
Bianca trof vorig jaar zomer in een uitloper van de Bolwerkers-
kolk bij Deventer vissen in nood aan. Ze meldde dit bij Mark 
Kouwenhoven van Stichting VKO Oost-Nederland en nam een 
kijkje bij de reddingsactie. “Ik was benieuwd wat er allemaal 
boven water zou komen. Toen ik een kleine meerval in mijn 
handen had, kreeg ook dit visvirus me te pakken. Ik heb me di-
rect aangemeld als vrijwilligster bij de afvisploeg en sindsdien 
heb ik al heel wat vissen gered. Ik vind het ontzettend dank-
baar werk en krijg vaak leuke reacties. Binnen de hele sportvis-
serij voel ik me als een vis in het water!”

Bianca met een meerval tijdens een visserijkundig onderzoek


