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MAKKELIJKER VISSEN IN 
DEVENTER VANAF 2016

Dat sportvissen leeft binnen de ge-
meente Deventer, blijkt wel uit het 
feit dat er vier hengelsportvereni-

gingen actief zijn. Bovendien herbergt de 
Hanzestad vrijwel alle denkbare waterty-
pes die er in ons land bestaan. De Gelderse 
IJssel met de in de uiterwaarden gelegen 
kolken en zandwingaten springt daarbij 
het meest in het oog. Maar de sportvis-
mogelijkheden zijn veel groter. Zo zijn de 
Schipbeek (een zijstroom van de IJssel), 
verschillende kanalen rond de stad en vele 
vijvertjes in de stad populaire viswateren.

STADSWATER IN DE VISPAS
Voor sportvissers was het voorheen vaak 
lastig om te achterhalen welke vergun-
ning nodig was om in een bepaald ge-
meentewater te mogen vissen. De ge-
meentevergunning die gold voor enkele 
vijvers in Deventer komt daarom definitief 
te vervallen. Een groot deel van deze stads-
wateren wordt vanaf 2016 opgenomen 
in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren, zodat je daar met de VISpas 
mag vissen. 

UITZONDERINGEN
Desondanks blijven er enkele uitzonde-
ringen bestaan. De Deventer Hengelsport 
Vereniging (DHV) huurt enkele kolken – 
zoals de Veenoordkolk – die alleen bevis-
baar blijven voor leden. Ook de Diepen-
veense Hengelaars Vereniging behoudt de 
Munnikenhank, een nevengeul van de IJs-
sel, speciaal voor leden. Deze nevengeulen 
(hanken) zijn gegraven in het kader Ruim-
te voor de Rivier. 

RECREATIEKAART IJSSEL
Nu het project Ruimte voor de Rivier – dat 
de Gelderse IJssel bij Deventer meer ruim-
te geeft – is afgerond, is een recreatiekaart 
IJsseloever Deventer uitgebracht. Sportvis-
serij Oost-Nederland heeft de afgelopen 
maanden in kaart proberen te brengen 
waar wel en niet mag worden gevist. Toch 
zijn er – doordat de overheid geen duide-

NIEUWSBRIEF
Sinds begin 2015 is de VISplanner een 
wettig middel om aan te kunnen tonen 
waar je mag vissen. Dit digitale medium 
zullen we steeds vaker inzetten om je te 
informeren over nieuwe, toegevoegde 
viswateren. Belangrijke toevoegingen 
en wijzigingen vermelden we in onze 
nieuwsbrief. Ontvang je nog geen 
nieuwsbrief? Meld je dan nu direct aan 
via www.sportvisserijoostnederland.nl.

Visgids op herhaling?
Na afloop van de pilot waren vele cam-
pinggasten nog net zo enthousiast als 
bij aanvang. Uit een enquête bleek dat 
de deelnemers een leerzame en leuke 
dag hebben gehad. De meesten vonden 
het zeker voor herhaling vatbaar. Ook 
voor visgids Eeuwe was dit initiatief een 
groot succes: “Dat mensen zo positief op 
het sportvissen reageren en het als een 
leuke bezigheid ervaren, is natuurlijk 
geweldig. Missie geslaagd!” Benieuwd 
naar meer sportvismogelijkheden in het 
Vechtdal? Bekijk dan de herhaling van het 
TV-programma RTL Trips & 
Travel met visgids Eeuwe 
Weening en Marco Kraal. 

De gemeente Deventer en de sportvisserij hebben alle sportvismoge-
lijkheden op een rij gezet. Dit om de wirwar van huurovereenkomsten 
en schriftelijke toestemmingen voor sportvissers te vereenvoudigen.

Kijk voordat je 
in Deventer gaat 

vissen altijd op de 
Visplanner (www.

visplanner.nl)

VISSEN OP DE VECHT

Het Vechtdal staat bekend om de 
vele recreatiemogelijkheden, 
waaronder het sportvissen. Het 

is echter lang niet voor iedereen gemak-
kelijk om aan de Vecht een visje te van-
gen. Daarom werden op beide campings 
verschillende dagdelen ingepland om 
met de ervaren visgids Eeuwe Weening 
op pad te gaan. Iedere dag maakte hij 
een grote schare sportvissers – bijeenge-
bracht door de enthousiaste campingei-
genaren – wegwijs op de Vecht.

FEEDERVISSEN
De aftrap van de cursus vond ‘s ochtends 
plaats op camping Boerhoes in Dalfsen. 
Na een korte introductie en een aantal 
tips en trucs van de kant van Eeuwe, gin-
gen de sportvissers aan de slag met de 
feederhengel. Door het mooie weer de 

dagen vooraf, stroomde de rivier nauwe-
lijks. Lastige omstandigheden volgens 
Eeuwe, omdat de vis dan slecht aast. Toch 
wisten een aantal deelnemers nog enke-
le visjes los te peuteren. Daarnaast was 
iedereen enthousiast over het initiatief 
en de opgedane kennis.

AVONDSESSIE
In de namiddag was camping de Koekse-
belt in Ommen de plaats van handeling. 
Ook hier mochten de cursisten hun geluk 
beproeven met de feeder. Hier werd de 
rust echter verstoord door zwemmende 
campinggasten en diverse plezierboot-
jes, wat de vangsten wederom niet ten 
goede kwam. Dit werd ’s avonds ruim-
schoots goedgemaakt met een demon-
stratie van Eeuwe over de vaste stok - en 
feedervisserij. Toen hij de vis eenmaal op 

de voerplek had, volgde de ene na de an-
dere aanbeet onder toeziend oog van het 
hengelend publiek.

Sportvisserij Oost-Nederland heeft in de zomervakantie aan de 
Vecht een pilot ‘vissen met een visgids’ geïntroduceerd. Deze actie-
ve, praktische cursus voor de recreatieve visser werd aangeboden in 
samenwerking met campings Koeksebelt en Boerhoes.

Vissen in Deventer? Check eerste de Visplanner!

Visgids Eeuwe Weening coacht campinggasten bij het vangen van vis aan de Vecht.

lijkheid verschaft – deze recreatiekaart 
geen details voor de hengelsport opgeno-
men. In plaats daarvan wordt er verwezen 
naar de VISplanner.

CHECK VISPLANNER
Ook de nieuwe, papieren versie van de Ge-
zamenlijke Lijst van Nederlandse Viswate-
ren (2016-2017-2018) verschaft weinig dui-
delijkheid over de visserijmogelijkheden in 
de IJssel en de uiterwaarden bij Deventer. 
Kijk voordat je gaat vissen in de gemeen-
te Deventer daarom altijd op de VISplan-
ner (www.visplanner.nl). Voer jouw VIS-
pasnummer in en kijk op welke wateren jij 
mag vissen.
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IJSVISDISCIPLINES
Het ijsvissen kent verschillende disciplines 
op uiteenlopende vissoorten. Hieronder 
volgen de meest voorkomende ijsvistech-
nieken in Scandinavië, die kunnen worden 
toegepast tijdens het NK IJsvissen.

Krraaaakkk. Een paar fl inke bar-
sten banen zich een weg door het 
zwarte ijs onder de voeten van de 

deelnemers. “Niet met zoveel man tege-
lijk bij elkaar gaan staan!”, roept boswach-
ter Harco Bergman vanaf de besneeuwde 
oever van de Kuinderplas naar de sport-
vissers op het bevroren water. Het was ja-
nuari 2013 toen we het eerste offi  ciële NK 
IJsvissen in Nederland organiseerden. Dit 
initiatief van Sportvisserij Oost-Nederland 

Een fl inke wintersnoek, gevangen tijdens het ijsvissen.

Ga altijd goed voorbereid het ijs op om zo aangenaam en veilig mogelijk te kunnen ijsvissen.

De ‘vippar’ zorgt bij een aanbeet voor een duidelijke beetregistratie.

Direct besloten we om er een terugkerend 
kampioenschap van te maken. Doordat 
Nederland niet iedere winter over goed ijs 
beschikt, zijn we op zoek gegaan naar een 
alternatieve locatie.

NK IJSVISSEN IN ZWEDEN
Op dit moment staat er weer een nieuwe 
winter voor de deur en daarmee het tweede 
NK IJsvissen. Bij een ijsvrije winter in Ne-
derland hebben we na een gedegen voorbe-
reiding een mooi alternatief: de provincie 
Dalsland in West-Zweden. Johan Postma, 
van Edsleskogs Wärdshus uit Zweden, ont-
vangt hier in alle jaargetijden sportvissers 
die in de vele meren voornamelijk op snoek 
en forel vissen. Daarnaast zijn er in deze re-
gio uitstekende ijsvismogelijkheden. 

IJSVISARRANGEMENT 
Daarmee staat vast dat het NK IJsvissen 
in 2016 hoe dan ook doorgaat. Samen met 
Edsleskogs Wärdshus bieden we in januari 
een speciaal 4-daags all-inclusive ijsvisar-
rangement aan. De VVV in Dalsland ver-
zorgt daarbij kosteloos het vervoer vanaf 
de luchthaven naar Edsleskog en ter plek-
ke naar de diverse ijsvislocaties. Wil je ook 
meedoen aan dit unieke ijsvisevenement? 
Geef je dan voor 7 december 2015 op via 
ijsvissen@sportvisserijoostnederland.
nl. Let op: deelname is beperkt! Kijk voor 
meer informatie op de website van Sport-
visserij Oost-Nederland.

PIMPELFISKE
De meest eenvoudige manier is het pim-
pelfi ske. Daarbij gebruik je een zoge-
noemde 'Pimpelspö' – een kort hengeltje 
van zo’n 30 centimeter met daarop een 
vast opwindmechanisme.  Deze methode, 
waarbij je vist met lepels, spinners, shads 
en ander klein kunstaas, wordt voorname-
lijk gebruikt voor de baarsvisserij. Op plek-
ken waar je vis verwacht, boor je een gat 
in het ijs waarin je het kunstaas met kor-
te halen op en neer beweegt. Een subtiele 
visserij, waarbij je in korte tijd tientallen 
baarzen kunt verwachten. Ook wordt deze 
visserij toegepast op forel en beekridder. 
Gebruik voor deze sterkere rovers echter 
een stevigere ijsvishengel.

ISMETE SPÖ
Voor het vissen op snoek gebruik je een 
iets langere, professionele ijsvishengel. 
Deze ‘ismete spö’ is ongeveer een meter 
lang en voorzien van een molen of reel. 
Daarop gaat bij voorkeur speciale ijslijn. 
Die is slijtvaster en beter bestand tegen de 

extreem lage temperaturen. Ervaren ijs-
vissers vissen soms wel met zes tot tien 
hengels tegelijk! Afh ankelijk van de ijs-
kwaliteit en de sneeuwlaag er bovenop, 
boor je verschillende gaten. Daarbij is het 
handig om te weten wat zich onder het ijs 
bevindt. Kennis van dieptes, taluds en de 
in- en uitstroming van riviertjes zijn niet 
alleen een must om vis te vangen, maar 
ook om je eigen veiligheid te waarborgen.

IJSBOOR EN VIPPAR
Op zo’n geschikte plek boor je een gat met 
een ijsboor. Deze mag gerust een diame-
ter hebben van 20 centimeter, aangezien 
de wintersnoeken fl ink dik kunnen zijn. 
De molen wordt bij het vissen altijd in zijn 
vrijloop gezet en in een steun gelegd. Deze 
steun is voorzien van een ‘vippar’ – een 
felgekleurde bol op een lichtmetalen, ve-
rende poot van zo’n 30 centimeter lang. 
Hieraan wordt de lijn bevestigd, waarna 
de dode aasvis midden in het wak wordt 
gepositioneerd. 

ISSKOPA
Door het gewicht van de aasvis wordt de 
verende poot op scherp gezet en zal de lijn 
bij een aanbeet uit de clip schieten, waar-
na de ‘vippar’ rechtop springt. Zo heb je 

dus op grote afstand een duidelijke, visu-
ele beetregistratie. Daarbij monteer je ook 
een topbelletje of knalpatroon. De ‘vippar’ 
slaat bij een aanbeet tegen een slagpin, 
met een luide knal als gevolg. Een aanbeet 
is dan zeker hoorbaar – en nee, de snoek 
schrikt daar echt niet van. Een ander on-
misbaar attribuut is een ‘isskopa’. Dit is 
een soort grote soeplepel met gaatjes, om 
tijdens het vissen de wakken ijsvrij te hou-
den.

VEILIGHEID
Natuurlijk is de veiligheid het allerbelang-
rijkste bij het ijsvissen. Zorg voor warme 
kleding, voldoende eten en drinken en bij 
extreme kou voor materiaal om een kamp-
vuurtje mee te stoken. Ga verder nooit al-
leen ijsvissen en zorg dat je van tevoren 
weet waar de zwakke plekken liggen (vaak 
bij in- en uitstromende rivieren of beken). 
Neem verder altijd ijsprikkers en een life 
line mee, zodat je altijd uit het water kunt 
klimmen. Bij temperaturen tot -20°C door 
het ijs zakken is echt levensgevaarlijk.

Bron: 'IJsvisdisciplines' Andy van Assema 
– Sportfi shing Dalsland.

NK IJSVISSEN 2016 GAAT DOOR!

Volgend jaar vindt er 
weer een heus NK 
IJsvissen plaats. Het 
eerste offi  ciële NK 
van deze uit Zweden 
overgewaaide visserij 
vond plaats in 2013. 
Op de Kuinderplas 
was dit NK IJsvissen 
een groot succes.

liep bij de première uit op een prachtig vi-
sevenement.

MEDIACIRCUS
De belangstelling was overweldigend en 
binnen een paar uur was het maximale 
aantal deelnemers voor het NK bereikt. Vis 
werd er die dag niet gevangen, maar het 
leidde tot veel positieve aandacht. Vanuit 
het hele land stroomden de media toe om 
live radio- en TV-uitzendingen te maken. 
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Hengelsport en 
Waterschap 

versterken elkaar 
op vele vlakken

Begin 2014 ontstond het water-
schap Vechtstromen uit een fu-
sie tussen de waterschappen Velt 

en Vecht en Regge en Dinkel. Vervolgens 
kwam vanuit het waterschap het initia-
tief om een netwerkdag te organiseren. 
Met als doel dat het waterschap en de 
hengelsport elkaar beter leren kennen, 
begrijpen en elkaar voortaan sneller vin-
den op terreinen waar ze samen kunnen 
optrekken.

KENNISMAKING 
Deze netwerkdag was met zo’n 70 deel-
nemers een groot succes. Naast me-
dewerkers van hengelsportfederaties 
Groningen Drenthe, Sportvisserij Oost-
Nederland en Sportvisserij Nederland 
waren er diverse andere partijen aanwe-
zig: gebiedskenners van hengelsportver-
enigingen, ondernemers, sportvissers en 
studenten en docenten van Sportvisaca-
demie De Groene Welle uit Zwolle. Niek 
Esselink, stagiair van de sportvisacade-

mie, had de taak dit unieke evenement 
voor te bereiden. Hierbij werd hij onder-
steund door Iwan de Vries van Water-
schap Vechtstromen en Mark Kouwen-
hoven van Sportvisserij Oost-Nederland. 
Ook vanuit het waterschap waren er veel 
geïnteresseerden: adviseurs, muskusrat-
tenbestrijders, een bestuurder en enkele 
ecologen.

PRESENTATIES EN DEMO'S
Nettie Aarnink, bestuurslid van Water-
schap Vechtstromen, trapte het net-
werkevenement af met een hartelijk 
welkomstwoord voor alle aanwezigen. 
Hierin gaf zij blijk van veel waardering 
voor de hengelsport. Docent Wim Zweep 
gaf uitleg over de Sportvisacademie; een 
fantastische opleiding waar je veel leert 
over het onderwaterleven en beheer van 
water en natuur. Studenten van De Groe-
ne Welle verzorgden live demonstraties 
van het karpervissen rond de Stobbe-
plas. Roelof Schut en Hans Hellendoorn 
gaven als bekende karpercracks presen-
taties over het vissen op karper en het 
economisch belang van de hengelsport. 
Ed Piek, directeur van Sportvisserij Oost-
Nederland, gaf uitleg over het uitgebrei-
de takenpakket van de federatie. Als laat-
ste vertelden roofvissers Wim Russchen 
en Tamme Smit over monstersnoeken 
en bijbehorend kunstaas. Daarna was er 
de gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen tijdens een barbecue aan de wa-
terkant.

NETWERKEVENEMENT 
WATERSCHAP & 
HENGELSPORT

GESLAAGDE BARBEEL 
DEMODAG IJSSEL
De barbeel is een van de mooiste riviervissen. Deze bebaarde 
krachtpatser is met de juiste aanpak goed vangbaar, zo werd 
aangetoond tijdens een unieke barbeel demodag aan de Gel-
derse IJssel.
TEKST: MARCO KRAAL > FOTOGRAFIE: JOHAN WOLFF

D e organisatie van deze praktijkdag ligt in handen van barbeelgoeroe 
Cees van Dongen, Sportvisserij Oost-Nederland en DSK Pellets. Acht 
barbeelexperts geven op deze dag tekst en uitleg over het vissen op 

Barbus barbus. Daarvoor is een pittige feeder- of speciale barbeelhengel nog 
steeds het beste gereedschap. Het traditionele blokje oude kaas aan de haak 
heeft flink terrein verloren aan de vismeelpellets die tegenwoordig de dienst 
uitmaken. Ook de verzwaarde voerkorf wordt gevuld met extra geflavour-
de pellets. Toch vis ik zelf aan een van mijn twee hengels met maden die een 
nacht in Zwitserse kaas hebben rondgekropen. Deze stinkmaden hebben een 
paar keer Vis TV-opnames gered, dus genieten mijn vertrouwen. 

2x TOBBEN
De opgevoerde maden blijken op de demodag echter vooral onweerstaanbaar 
te zijn voor winde en blankvoorn. Actie genoeg, maar de vele toeschouwers – 
het zijn er meer dan 250 – komen toch echt voor de barbeel. Die lijkt zich ver-
volgens op mijn linkerhengel te melden. Na een keiharde klap haak ik op een 
15 mm pellet een beresterke vis, die helaas vlak voor de kant lost. Zeer waar-
schijnlijk een barbeel. Even later herhaalt dit tafereel zich nog een keer! Geluk-
kig weet Frank Pulles, die naast me vist, de eerste barbeel van de dag te van-
gen. En meteen een hele beste ook!

UNIEKE DAG
Naast tekst en uitleg over het statisch vissen op barbeel komen ook de ande-
re barbeeltechnieken aan bod. Leon Haenen vertelt bijvoorbeeld alles over het 
vissen met de centrepin. Niet gemakkelijk, maar wel onwijs gaaf. Maar ook 
over het juiste aas, de voerstrategie en het vinden van barbeelhotspots wordt 
het nodige uitgelegd. Net zo belangrijk is het onthaken en terugzetten van 
barbeel. Hoewel het een beresterke vis is, hebben ze na de dril even tijd nodig 
om op adem te komen. Cees van Dongen besteedt daar terecht veel aandacht 
aan. Overigens worden er deze dag maar liefst zeven forse barbelen gevangen. 
Wanneer ik ‘s middags in de auto stap, ben ik in mijn achterhoofd al een bar-
beelsessie op die prachtige IJssel aan het plannen.

De belangstelling voor de barbeel demodag aan de Gelderse IJssel was groot.

Met 70 deelnemers was de opkomst bij het 
netwerkevenement aan de Stobbeplas groot.

Studenten van Sportvisacademie De Groene Welle 
gaven karpervisdemo's aan de Stobbeplas.

Dit voorjaar vond er bij de Stob-
beplas een netwerkevenement 
plaats tussen medewerkers van 
Waterschap Vechtstromen en 
de verschillende spelers binnen 
de hengelsport. Dit om nader 
tot elkaar te komen en een be-
tere samenwerking te bewerk-
stelligen.

Vervolg in 2016
Het evenement is kort na de netwerkdag geëvalueerd. Naast de louter positieve reacties 
kwam het verzoek binnen om dit evenement vaker te organiseren en zo de contacten warm 
te houden. Het waterschap (waterbeheerder) en de hengelsport (vertegenwoordiger van een 
grote groep recreanten) kunnen elkaar bij diverse werkzaamheden versterken. Waterschap 
Vechtstromen, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Oost-Nederland 
werken nauw samen. De federaties huren voor het symbolische bedrag van 1 euro de visrech-
ten van het waterschap en deze wateren zijn ondergebracht in de VISpas. We trekken samen 
op als het gaat om handhaving en het invullen van wensen ten behoeve van de hengelsport. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inrichten en vrijhouden van visstekken.
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Eind september vormde het water 
rondom Zwolle het decor van 
de jeugdroofvisdag. Deze werd 
georganiseerd door visgids Ingmar 
Boersma, de regio Oost van de 
Snoekstudiegroep Nederland-België 
en Sportvisserij Oost-Nederland.

De elf boten – met aan boord vijftien 
kinderen – vertrokken vanuit Cam-
ping Jachthaven Terra Nautic en vis-

sen op de Vecht, het Zwarte Water en enkele 
omliggende wateren. Alle jeugdige deelne-
mers vingen een snoek. Matthijs Courtz was 
daarbij de meest gelukkige: hij had nog nooit 
een snoek gevangen, maar besloot de roofvis-
dag met vier snoeken, waaronder het grootste 
exemplaar van 76 centimeter. Daarvoor ont-
ving hij uit handen van Vis TV-presentator 
Marco Kraal een nieuw stuk kunstaas. Ver-
der kregen alle jeugdvissers een goodie bag 
met kunstaas, leesvoer en een sleutelhanger. 
Iedereen ging dan ook zeer tevreden en een 
roofviservaring rijker naar huis.

SUCCESVOLLE 
JEUGDROOFVISDAG ZWOLLE!

Tijdens de jeugdroofvisdag in Zwolle werd er vanuit elf boten gevist.

Jan Eggens
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IN MEMORIAM: JAN EGGENS
Na ruim een jaar ziek te zijn geweest, is op 27 juni onze voorzitter Jan Eg-
gens op 72-jarige leeftijd overleden. Jan was een integere bestuurder en 
vanaf 2006 voorzitter van onze federatie. Bovendien was hij iemand die 
voor iedereen belangstelling had en waar nodig bijstand verleende. Ook 
was Jan fervent sportvisser. Tijdens het vissen in de vijver, grenzend aan 
zijn eigen achtertuin, wisten veel kinderen uit de buurt hem te vinden 
voor goede vistips. Jan stond altijd voor hen klaar en genoot van het 
visenthousiasme en de gezelligheid. Jan was namens onze federatie lid 
van het Algemeen Bestuur van Sportvisserij Nederland. Naast het alge-
meen belang van de sportvisserij heeft hij ook onze regio uitstekend ver-
tegenwoordigd. Ondanks zijn ziekte heeft Jan nog diverse vergaderingen 
bezocht en bleef hij altijd optimistisch. Hij heeft de strijd echter moeten 
opgeven. Met het overlijden van Jan is een fi jn mens heengegaan.

SPORTVISSERIJ OOST- 
NEDERLAND BESTAAT 
50 JAAR!
Sportvisserij Oost-Nederland 
bestaat 50 jaar. Dat vieren we in 
2016 met verschillende, leuke acti-
viteiten, waarbij jij als sportvisser 
natuurlijk van harte welkom bent. 
Houd de website en de Facebook-
pagina van Sportvisserij Oost-Ne-
derland daarom goed in de gaten!

50
JAAR

50
JAAR

50
JAAR


