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Voorwoord
Het draait om vissen. Wat dat betreft was 

2014 een prima jaar. 

Zo zijn in het Zeeforelproject Lauwersmeer 

en het Karperproject Scheepvaartkanalen 

grote stappen gezet die begin 2015 

hebben geleid tot zowel uitzet van 

zeeforellen in het Lauwersmeer en de 

Noord-Drentse beken en van karpers in 

het Noord-Willemskanaal. In beide 

projecten werkt de federatie intensief 

samen met coalities van andere 

organisaties.

Ook is in 2014 een bijzonder project 

opgestart met stichting Het Drentsche 

Landschap. 

Samen gaan we de verenigingen in het 

Hunzedal betrekken bij de nieuwe natuur 

in en rond de langste beek van Drenthe. 

De ambitie is dat de verenigingen - waar 

het kan - zelf aan de slag kunnen met het 

aanleggen en bijhouden van visstekken en 

toegangspaden naar het water. 

Onze vismeesters kunnen de dorpsjeugd 

vislessen geven met speciale aandacht 

voor het beekmilieu en de vissoorten die 

daarbij horen. Dankzij dergelijke projecten 

is de maatschappelijke positie van de 

federatie sterker dan ooit.

Voor u ligt het jaarverslag van onze 

organisatie van 2014. 

Het verslag is gebaseerd op ons 

beleidsplan 2013-2018.  Zoals u zult lezen, 

was 2014 een intensief jaar voor de 

federatie waarin de medewerkers veel 

extra werk hebben verzet. De invoering 

van de Ledenservice ging bijvoorbeeld 

niet zonder slag of stoot, maar door alles 

op alles te zetten hebben toch alle 

aangesloten sportvissers hun VISpas 

ontvangen. Als de aanloopproblemen zijn 

opgelost ontstaat via de Ledenservice  een 

bijzonder klantvriendelijk systeem waarin 

de sportvisser eenvoudig digitaal zijn 

zaken kan regelen zodat de 

verenigingen zich minder hoeven bezig te 

houden met de administratie en zich meer 

op het vissen kunnen richten. En daar 

draait het uiteindelijk om! 



De bestuursleden Tyme Jonker en 

Geert Jan Reinders zijn na het vervullen 

van hun statutaire termijnen afgetre-

den. Hun functies zijn overgenomen 

door Rolf Haseloop (secretaris) en 

Harald Bremmer (water en vis).

Voor 2015 blijft ons uitgangspunt 

dat onze verenigingen en hun leden 

in een prettige omgeving met veel 

plezier kunnen vissen in een gezond 

watermilieu waarin de vissen floreren. 

U kunt ervan uitgaan dat de federatie 

zich hiervoor met de volle 100% blijft 

inzetten.

Herman Dirks, voorzitter

De vaak tomeloze inzet van onze vrijwil-

ligers is hierbij onmisbaar. We kunnen dit 

niet genoeg benadrukken. 

Of het nu gaat om bijvoorbeeld de 

monitoring, wedstrijdvisserij, controle, 

jeugdwerk, onderhoud van visstekken en 

vispassages: zonder vrijwilligers kan de 

federatie haar taken niet uitvoeren. 

De samenwerking met Sportvisserij 

Nederland is op de werkvloer uit-

stekend. We maken dankbaar gebruik 

van de deskundige inbreng in 

bijvoorbeeld het Zeeforel- en Karper-

project. Inmiddels maakt de federatie 

deel uit van het bestuur van Sport-

visserij Nederland zoals we hebben 

besproken in onze districtsoverleggen. 

Onze landelijke organisatie werkt aan 

een nieuw beleidsplan. De federaties 

zijn hierover geraadpleegd en konden 

hun visie geven op de toekomst van de 

georganiseerde sportvisserij. Wat voor 

ons voorop staat is dat de federaties 

hun zelfstandigheid en eigen organi-

satiestructuur behouden waarbij de 

federaties staan voor de belangenbe-

hartiging in hun regio en Sportvisserij 

Nederland de landelijke en interna-

tionale belangen voor haar rekening 

neemt.
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1. KANTOOR & 
    BESTUUR
SPORTVISSERIJ NEDERLAND

Vanaf medio 2014 heeft het federatie 

bestuur gemeend om de voorzitter zitting te 

laten nemen in het bestuur van 

Sportvisserij Nederland. De reden voor dit 

besluit is dat er een nieuw beleidsplan moet 

worden geschreven voor Sportvisserij 

Nederland. De bezwaren die de federatie 

heeft ten aanzien van het ‘dubbele petten 

verhaal’ blijft bestaan.

Daarnaast is er het afgelopen jaar op 

ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de 

diverse projecten zoals het Karper- en Zee-

forelproject en het project Bereikbaarheid 

en Bevisbaarheid water. 

KANTOOR

Ledenservice    

 

Algemeen

Het kantoor is medio 2014 begonnen met 

de voorbereidingen voor het VISpasjaar 

2015. In juli zijn de verenigingen die nog 

geen gebruik maken van de verenigingsser-

vice aangeschreven met de vraag of ze 

alsnog mee willen doen aan deze service.

Hier hebben 16 verenigingen positief op 

gereageerd.  

Dit brengt het aantal verenigingen dat 

gebruik maakt van onze diensten op een 

totaal van 62. 

Dit is een positieve ontwikkeling en 

garandeert de continuïteit van de 

verenigingen en de federatie. 

Voorzittersoverleg districten . 
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Nieuwe HSV online

In oktober 2014 is de vernieuwde ledenad-

ministratie 2015 in de lucht gegaan. 

De grootste wijziging is dat de sportvissers 

nu een uniek lidnummer hebben. 

Ook wanneer zij van meerdere verenigin-

gen lid zijn, blijft hun lidnummer overal 

hetzelfde.

Uit de cijfers van eind maart 2015 bleek 

dat 91% van de betalingen voor de 

verenigingen met een ledenservice 

contract binnen zijn. 

Daarnaast is het aantal automatische 

incasso’s fors gestegen. 

Cursus HSV Leden Online

Eind 2014 heeft een groot aantal 

verenigingen de cursus Hsv Leden Online 

gevolgd. Voor verenigingen die de 

ledenadministratie nog zelf voeren 

duurde de cursus een dag. De deelnemers 

moesten verschillende opdrachten maken 

om zo het programma onder de knie te 

krijgen. 

De cursus werd gegeven door 

TJ Webstudio uit Drachten dat het 

programma heeft ontwikkeld.  

Verenigingen die hun ledenadministratie 

hebben uitbesteed aan de federatie, kre-

gen in november 2014 een verkorte cursus 

zodat zij weten hoe ze hun ledenadminis-

tratie kunnen raadplegen.

Digitaal aanvragen VIspas 2014 succes

Vanaf mei 2014 is het mogelijk om digitaal 

een VISpas aan te schaffen via de websites 

van de hengelsportverenigingen 

aangesloten bij de federatie. 

Vijftien hengelsportverenigingen van de 

federatie bieden deze service aan via hun 

websites. Een kleine 500 VISpassen zijn in 

2014 via de digitale snelweg aangeschaft.

Actiepunt: 

Meer HSV’s bieden deze service aan 

op hun website
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De volgende vrijwilligers en 

personeelsleden hebben de reanima-

tiecursus gevolgd: 

Piet van den Bemd

Mathijs Doomen

Gesienus ter Veld

Bart Franke

Cor Eleveld

Chris Groen

Albert Jan Scheper

Renate Reinders Jager

Dick Meijer

Noaberschap

Hsv Voorwaarts te Sappemeer heeft 

op haar jaarlijkse contactavond 2014 

de Jeugdhengelsportvereniging 

Hoogezand-Sappemeer maar liefst 

1.000 euro geschonken.

De algemene jaarvergadering was het 

met het bestuur eens om de 

jeugdvereniging financieel tegemoet te 

komen in de organisatie van haar 

jeugdactiviteiten en de groei van de 

vereniging. 

De cheque werd overhandigd door 

Jan Buurke, penningmeester van hsv 

Voorwaarts, aan Michael Akkerman, 

penningmeester van de Jeugd-hsv, die 

de cheque uiteraard trots in ontvangst 

nam.

Reanimatie/AED
In september 2014 heeft de cursus 

Reanimatie/AED plaatsgevonden op 

het federatiekantoor. Er zijn 2 AED’s 

(dit is een draagbaar apparaat dat via 

gesproken opdrachten helpt bij het 

reanimeren).  Eén AED is permanent op  

kantoor en  één is er om mee te nemen 

tijdens evenementen. 

Op verzoek van de wedstrijdcommis-

sie zijn 1 grote EHBO-koffer en 5 kleine 

aangeschaft voor gebruik tijdens 

de federatiewedstrijden. Tevens zijn 

grote EHBO-koffers aangeschaft voor 

respectievelijk het federatiekantoor, 

het monitoringsteam en voor de jeugd-

commissie/vissenschool. We hopen dat 

ze nooit hoeven te worden gebruikt.

Welkom op onze nieuwe 
website!
De Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe heeft in juli 2014 haar website 

volledig vernieuwd. In de eerste plaats 

valt hierbij het nieuwe design op. 

Hierbij is meer uitgegaan van ‘touch’ 

(het aantikken met vinger) en ‘swype’ 

(scrollen met de hand) bediening en 

er wordt vaker gebruik gemaakt van 

beeld en iconen. Bovendien zijn social 

media uitgebreider geïntegreerd in de 

website. Denk hierbij aan plugins voor 

het inloggen en reageren op nieuws-

berichten met je facebook-account, 

embedded Youtube video’s en meer.

Het vernieuwde Groote Diep bij Langelo

Deze grote waardering komt goed uit, 

want in 2015 is er een dubbele jubile-

umviering: hsv Voorwaarts bestaat dan 

70 jaar en de Jeugdhengelsport-

vereniging precies 10 jaar. Extra reden 

dus om groots uit te pakken. Het 

bestuur van de Jeugd-hsv is erg blij met 

deze tegemoetkoming en hoopt in de 

toekomst de samenwerking met hsv 

Voorwaarts te continueren.

Jochem Myjer en de Sportvisser-
REISgids Stad Groningen

Je verwacht hem op het podium of op 

de TV, maar niet met een hengeltje aan 

de Turfsingel in Groningen. Toch stond 

cabaretier Jochem Myjer daar op een 

dinsdag in oktober te vissen.

Hij was er om het eerste exemplaar van 

de SportvisserREISgids Stad Groningen 

in ontvangst te nemen van federatie-

directeur Henk Mensinga. De gids is een 

uitgave van onze federatie in samen-

werking met Sportvisserij Nederland. 

Het is de eerste gids in de serie 

SportvisserREISgidsen die de beste 

visstekken in een Nederlandse stad 

beschrijft. 

Jochem Myjer had zich graag laten 

strikken voor deze klus omdat hij een 

fanatiek sportvisser is, die vijf à zes uur 

per week aan zijn hobby besteedt. Hij is 

er niet het type naar om rustig op een 

stoel aan de waterkant te zitten. Zijn 

hart gaat sneller kloppen van de actieve 

‘jacht’ op roofvis.  Hij had tussen zijn 

optredens in de Stadsschouwburg door 

een ochtend met de Visgids Groningen, 

Robert van der Kamp, gevist. 

Op Facebook heeft hij een eigen pagina 

over zijn visavonturen. Zoek op Leidsche 

Roofvisvereniging Achter het Net. 



Webshop

De handzame gids (90 pagina’s dik) 

staat bol van zinvolle info over de 

sportvisserij in de stad Groningen, 

over de verschillende wateren die de 

waterrijke stad heeft (van scheepvaart-

kanalen met roofvis tot stadsvijvers vol 

karper) en over de vissoorten die je kunt 

verwachten. De gids beschrijft verder 

25 stadse stekken met daarbij een 

routebeschrijving en de te verwachten 

vissoorten. Op een overzichtskaart vind 

je de stekken makkelijk terug.

OVERZICHT TOP-5 VERVISTE WEDSTRIJDEN MEI 2014 TOT EN MET APRIL 2015

Totaal zijn er 2453 wedstrijden aangevraagd.

1-Noord-Willemskanaal:    230

Taarlosebrug richting Oudemolensebrug    35

Sluis III De Punt tot Brug De Punt:     27

Brug de Punt tot instroom Drentse Aa:    42

2-Kanaal Veendam-Musselkanaal:   146 

Kruisstraat tot stuw:      27

Van Boekerenweg tot Rode Loper Stadskanaal:    46

3-Winschoterdiep:     144

Scheemda, Politiebureau tot gaslocatie;    23

4.Oranjekanaal:    120

Orvelterbrug tot Puttershoek:    28

Puttershoek tot Wezuperbrug     29

5-Verlengde Hoogeveense Vaart:   116 

Het meest aangevraagde traject is het traject “Kanaallinie”, of Oosterveensebrug Erica richting Klazienaveen. 

6-Boele Tijdenskanaal:      95

7-Westerwoldse A:      84

8-Oosterhornkanaal:      76

9-Bargermeerkanaal of Bladderswijk:     74

-Ruiten-A-Kanaal:      74

10. Borgerswold:      62 

Aanvragen Wedstrijden
Met betrekking tot de wedstrijden 

zijn er in 2014 in totaal 2453 trajecten 

aangevraagd. Sommige verenigingen 

vragen meerdere trajecten per wed-

strijd aan, maar het is niet te doen om 

eventuele dubbeling eruit te halen. In 

de tabel staat de top 10 van aangevraa-

gde wedstrijdwateren.
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Financiën
Het jaar 2014 stond in het teken van de 

invoering en uitbreidingvan de 

verenigings service. 

Dit is in de balans goed zichtbaar. 

Verder hebben er zich geen 

noemenswaardige financiële mutaties 

voorgedaan. 

Het resultaat is uitgekomen op 874 euro 

en in de begroting stond 11.500 euro-.  

Hieronder is de jaarrekening 2014 en de 

balans weergegeven. 

2 
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Water-& Vis-
standbeheer

3 

Algemeen

In 2014 is de nieuwe portefeuille-

houder Visstand, Harald Bremmer 

benoemd als opvolger van Geert Jan 

Reinders. Harald heft zijn sporen als 

bestuurder al verdiend als bestuurslid 

van de Karperstudiegroep regio Noord. 

Hij is een fanatiek visser en dat niet al-

leen op karper maar op alle vissoorten. 

De federatie heeft een jonge enthousi-

aste bestuurder binnen gehaald en 

wenst hem veel succes maar bovenal 

plezier met het vervullen van zijn 

portefeuille. 

Projecten

In 2014 is er veel tijd besteed aan de 

voorbereidingen van diverse projecten 

zoals het karperproject en het zeeforel-

project Lauwersmeer. Hierover straks 

meer. Daarnaast is er veel energie in 

het project Ruim Baan voor Vissen 

gestoken. 

Zeeforel project Lauwersmeer
In het kader van het zeeforelproject 

was de federatie aanwezig in Duitsland 

om samen met Anglerverband Weser 

Ems de paairijpe zeeforel af te vangen. 

Dit leverde 65.000 eieren op waarvan 

5.000 bestemd waren voor ons project.

Op 5 en 6 maart 2015 was het dan ein-

delijk zover en zijn de eerste 1000 zee-

forellen in het Lauwersmeer uitgezet. 

Deze symbolische uitzet is de start van 

een groot project waarbij het doel is 

om een zichzelf in stand houdende 

zeeforelpopulatie te creëren. 

Gedurende vijf jaar zal deze uitzet 

vanuit het project jaarlijks worden 

herhaald. Hiernaast  zijn de 5.000 jonge 

zeeforellen uitgezet in de bovenlopen 

van het Peizerdiep . Deze vissen zullen 

na een aantal jaren naar zee trekken 

om zich vol te vreten. Na een paar 

jaar trekken deze vissen vanuit zee de 

beken op om te paaien. 

Het project is bovendien uniek 

omdat ecologie en economie worden 

samengebracht. De opzet is om naar 

Deens voorbeeld het hengelsport-

toerisme in de regio een impuls te 

geven. Het project is een samenwerk-

ing van de hengelsportfederaties 

Groningen Drenthe en Sportvisserij 

Fryslân, Sportvisserij Nederland, 

Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, 

Waterschap Noorderzijlvest en 

Gemeente Dongeradeel.



Traject Visserijkundige 

onderzoek Groote Diep

Cursus Visherkenning voor het 

monitoringsteam  

Project Ruim Baan voor Vissen

Vanuit Ruim Baan voor Vissen vindt 

sinds 2012 onderzoek plaats bij 17 

uitwaterende locaties (gemalen en slui-

zen) langs de Waddenkust. Tussen Den 

Helder en Nieuwe Statenzijl wordt het 

aanbod van vissen die vanuit zee naar 

zoet water willen trekken gemonitord. 

Het gaat vooral om glasaal en drie-

doornige stekelbaars. In maart 2015 is 

een extra jaargang van het onderzoek 

van start gegaan.   

Het onderzoek zou in principe 3 jaar 

duren. De wens een jaar door te gaan 

werd door alle betrokkenen gedra-

gen. De afgelopen jaren lieten geen 

duidelijke trend zien: 2013 was een jaar 

met relatief grote vangsten, maar dit 

zette zich in 2014 helaas niet door. Een 

extra jaar kan daarom veel informatie 

verschaffen over pieken en dalen in het 

aanbod van trekvissen. Bovendien kan 

dankzij deze verlenging worden onder-

zocht of de vispassages, die inmiddels 

dankzij Ruim Baan voor Vissen in een 

aantal zeegemalen zijn aangelegd, naar 

behoren functioneren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

een groep van 85 vrijwilligers. Het 

animo onder hen is groot om een extra 

jaar volgens het monitoringsschema 

vanaf half februari tot juli bij hoog 

water (zowel overdag als ’s nachts) 

naar de kustlocatie om daar meerdere 

trekken met een kruisnet uit te voeren, 

om vervolgens de vangst te tellen en te 

noteren. 

De Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe coördineert het aanbodonder-

zoek, de uitvoering en rapportage ligt 

bij Wintermans Ecologenbureau. 

Ieder jaar kiest de projectgroep die 

het onderzoek begeleidt 

(waterschapsecologen en de 

federatie) de ‘monitoorder van het 

jaar.’ Dit jaar is dit Jan Schoonveld, 

de beheerder van het zeegemaal 

Noordpolderzijl die al vele jaren 

betrokken is bij onderzoeken naar 

vis en vismigratie.

Alle locaties waar wordt gemonitoord:

1 Den Helder west (DH1) 

2 Den Helder oost (DH2) 

3 Harlingen (HA) 

4 Roptazijl (RZ) 

5 Zwarte Haan (ZH) 

6 Lauwersoog spui (LO1) 

7 Lauwersoog schut (LO2) 

8 Noordpolderzijl (NPZ) 

9 Spijksterpompen (SP) 

10 Damsterdiep (DZ1) 

11 Eemskanaal spui (DZ2) 

12 Duurswold (DZ3) 

13 Eemskanaal schut (DZ4) 

14 Termunterzijl (TZ) 

15 De Fiemel (DF) 

16 Breebaart (BB) 

17 Nieuwe Statenzijl (NSZ) 
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Karperuitzet
Omdat het karperbestand in een aantal 

afgesloten wateren was afgenomen, 

besloot de federatie om deze wateren 

te voorzien van jonge karpers. In janu-

ari 2015 is de federatie begonnen met 

het uitzetten van karpers in een reeks 

afgesloten vijvers in het federatiege-

bied. In de volgende plaatsen zijn de 

karpers uitgezet:  Beilen,Veendam, 

Winschoten, Pekela, Visplas aan de 

Drentse Mondenweg, Gieten, Nieuw- 

Buinen en Lettelbert.

Karperproject scheepvaart-
kanalen
Het karperproject van de federatie dat 

zich richt op de grote scheepvaart-

kanalen is in meerdere opzichten 

bijzonder. In samenwerking met de 

KSN Noord, Sportvisserij Nederland, 

de waterschappen Hunze en Aa’s en 

Noorderzijlvest en Hogeschool Van Hall 

Larenstein is dit project opgestart.

De aanleiding voor het project is dat 

sportvissers de afgelopen jaren steeds 

lastiger karpers weten te vangen op de 

scheepvaartkanalen in Groningen en 

Drenthe. Dat is niet vreemd, want sinds 

2005 zijn er hier geen karpers meer 

uitgezet. Hoewel de karpers er goed 

groeien, planten ze zich nauwelijks 

voort op deze kanalen. De federatie en 

de KSN regio Groningen Drenthe heb-

ben daarom een plan gemaakt voor het 

verbeteren van het karperbestand op 

de kanalen door de uitzet van karpers. 

Omdat het streven is dat de karpers 

vooral op de kanalen blijven en niet 

wegzwemmen naar de in verbinding 

staande kleine beekjes en meren, is 

met de waterschappen afgesproken 

om voorafgaand aan de uitzet eerst 

onderzoek te doen naar het trekgedrag 

van de karpers.

Bijzondere uitzetting

Eind februari 2015 is de eerste 

uitzetting geweest in het Noord-

Willemskanaal tussen Assen en 

Groningen. Een bijzondere uitzetting 

want de uitgezette spiegelkarpers zijn 

individueel herkenbaar aan een klein 

oranje merkje. Bovendien zijn 36 karp-

ers voorzien van een transponder. 

De uitzetting is dan ook onderdeel 

van een onderzoeksproject, waarbij de 

karpers twee jaar lang worden gevolgd. 

Zo ontstaat meer inzicht in het 

migratiegedrag van karper. 

De verwachting is dat het grootste deel 

van de karpers op het kanaal zal blijven 

zwemmen, een klein deel zal gaan 

zwerven. 

Karperuitzet afgesloten wateren:

Noordveen te Beilen: 200 kilo. 

In de vijvers van Winschoten:1-3 kilo 75 

kilo, 3-4 kilo 45 kilo, 4-6 kilo 30 kilo.

Visvijver aan de Mondenweg bij Drou-

wenermond: 1-3 kilo 40 kilo, 3-4 kilo 

40 kilo.

Heeresmeer Pekela; 4-6 kilo 50 kilo.

Visplas Nieue Buinen 24 ste laan: 4-6 

kilo 50 kilo.

Emergobos plas bij Pekela 1-3 kilo 75 

kilo.

Lettelbert visplas: 3-4 kilo 75 kilo.

Jonkerszandgat bij Gieten: 3- 4 kilo. 

Waterskibaan in Veendam: 1-3 kilo 40 

kg.



Spiegelkarper 217

Cher Stuivenberg uit Zandeveer ving 

zondagmiddag 1 maart de eerste 

spiegelkarper alweer terug. Na het 

landen van deze vis zag hij di-

rect het oranje merkje. Hij bedacht 

zich geen moment en maakte een 

duidelijke foto van het nummer op 

het merkje.

'Spiegelkarper 217' liet zich verlei-

den door een zelfgemaakte boilie 

met een pop-up maiskorrel. De 

spiegel zag er gezond uit en het 

feit dat hij een dag na de uitzet al-

weer aan het eten is, geeft aan dat 

deze vis zich al prima thuis voelt 

op het Noord-Willemskanaal!

Cher heeft de karper na meten en 

fotograferen weer teruggezet op het 

Noord-Willemskanaal, uiteraard met 

het merkje nog aan de vis zodat 

een volgende visser deze mooie 

karper ook kan herkennen. Cher 

krijgt als waardering voor deze 

terugmelding binnenkort de Veldgids 

Nederlandse Zoetwatervissen thuis-

gestuurd. Omdat hij bij de eerste 20 

melders zit, krijgt hij ook nog eens 

een knuffelkarper cadeau.

Vissterfte
Ook dit jaar werd de federatie gecon-

fronteerd met vissterfte op diverse 

plekken in ons gebied. Op de visvijver 

in Emmer Compascuum vond een 

grote karpersterfte plaats. Maar het 

heftigst was de massale visserfte in 

november op een aantal vijvers in de 

wijk Vinkhuizen te Groningen.

De vissterfte was opgetreden na een 

riooloverstort. De riooloverstort was 

een gevolg van een defect aan een 

van de pompen bij werkzaamheden 

aan de rioleringen aan de Zonnelaan. 

Duizenden gezonde vissen, waaronder 

snoek, paling, zeelt en karper hebben 

het loodje gelegd. De vijvers aan de 

Platinalaan boden een trieste 

aanblik en de stank was niet te harden. 

Medewerkers van de gemeente 

hebben tientallen zakken met dode vis 

afgevoerd.

De federatie gaat samen met de 

gemeente en het waterschap 

Noorderzijlvest om tafel om de 

problematiek van deze overstort te 

bespreken. De vijvers zijn een geliefde 

visplek voor jong en oud uit de stad, 

de federatie zal er bij de gemeente op 

aandringen dat de visstand weer op 

peil wordt gebracht.

Monitoringsteam
Zoals bekend, voeren de waterschap-

pen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 

de vanuit Europese regelgeving 

verplichte monitoring van de visstand 

in hun wateren uit in samenwerking 

met het monitoringsteam van de 

federatie en de beroepsvissers. 

Dankzij een wervingscampagne via de 

regio-editie van Het VISblad, heeft zich 

een aantal vrijwilligers aangemeld om 

het monitoringsteam te versterken. 

Deze nieuwe krachten hebben een 

informatieavond en een trainingsdag-

dag bij de visplas van hsv De Schoap-

was in Eext gevolgd. Inmiddels worden 

zij ingeroosterd in combinatie met 

ervaren monitoorders.

Transponder en Tag

Actiepunt:

Een goede visherkenning is 

essentieel tijdens visstandonderzoek. 

De federatie zal daarom in 2015 in 

samenwerking met de 

waterschapsecologen en bureau 

Koeman en Bijkerk een cursusdag 

voor onze monitoorders organiseren 

gericht op snelle herkenning van 

vissoorten.
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Win een knuffelkarper!

We hebben bij het karperonderzoek 

de hulp van sportvissers nodig, die 

de vangsten van de karpers aan 

ons terugmelden. 

Dat kan op verschillende manieren:

Meld een karper als volgt:

• Meet de lengte

• Maak een foto van de linker flank      

  (kop naar links)

• Schrijf het merknummer op

• Bel 030-6058400, mail naar 

karper@sportvisserijnederland.nl of 

registreer de vis via www.mijnvis-

maat.nl of via de app (merknummer 

in het opmerkingen veld).

De eerste 20 terugmeldingen winnen 

een karperknuffel van 61 centimeter 

die ook als kussen gebruikt kan 

worden. De spiegelkarpers binnen dit 

project dragen een merkje. Laat het 

merkje altijd in de vis zitten. Het 

kan zijn dat een karper zijn merkje 

is verloren. Maak dus altijd een foto 

van de linker flank zodat we de vis 

kunnen herkennen.



Belangenbehartiging 
 

4 

Algemeen
Belangenbehartiging en relatiebeheer zijn 

nauw met elkaar verweven en kunnen niet 

los van elkaar worden gezien. In relatiebe-

heer gaat veel tijd en energie zitten maar 

het levert veel op voor de federatie.

Zowel politieke partijen als ondernemers 

zijn het afgelopen intensiever 

benaderd door de federatie. Dit vloeide 

onder andere voort uit de Waterschaps- en 

de Provinciale Staten verkiezingen.

De extra contacten met de 

ondernemers komen voort uit het 

zeeforelproject Lauwersmeer. Dit project 

beoogt namelijk economie en ecologie 

met elkaar te verbinden. 

Het afgelopen jaar heeft de federatie 

ingesproken bij de gemeente 

Groningen op een motie van de PvdD om 

het vissen in de gemeente te verbieden. 

Een rondgang bij de andere partijen 

leerde dat de motie bij niemand voet aan 

de grond kreeg. Maar het blijft opletten 

dat het de PvdD in de toekomst niet gaat 

lukken.

Bereikbaarheid en bevisbaarheid 
oevers.
In het afgelopen jaar zijn op diverse 

locaties samen met het waterschappen 

en de plaatselijke hengelsportverenigin-

gen  visplekken onderhouden en nieuwe 

aangelegd. Dit tot groot enthousiasme van 

zowel de waterschappen als de 

verenigingen.  

Om dit soort werkzaamheden uit te 

kunnen voeren heeft de federatie verschil-

lende onderhoudsmaterialen aangeschaft 

zoals onder andere bosmaaiers en 

takkenscharen. 

Op de volgende pagina’s volgt een aantal 

mooie voorbeelden.

Actiepunt: Bestaande relaties 

onderhouden en nieuwe relaties 

kennis laten nemen van onze 

professionele organisatie. 

Actiepunt: Visactiviteiten met 

relaties organiseren zodat ze 

enthousiast worden voor de 

hengelsport.

Actiepunt: Meer verenigingen 

betrekken bij zelfwerkzaamheid.
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In maart 2015  maakten vrijwilligers van 

het district Hunsingo de oevers van het 

Winsumerdiep gereed voor het nieuwe 

visseizoen. VIS-TV heeft van deze werk-

zaamheden een korte reportage gemaakt.

We danken het Waterschap voor het posi-

tief meedenken en de hulp bij deze actie. 

Natuurlijk verdienen ook de vrijwilligers 

vanuit het district Hunsingo een pluim. 

Visplas Drouwenermond 
opgeknapt
De gemeente Borger-Odoorn heeft de 

werkzaamheden rond de visplas Drouwen-

ermond afgerond. Het werk is uitgevoerd 

zoals de federatie en de gemeente hebben 

afgesproken. Vanaf de grote parkeerplaats 

aan de Mondenweg kun je nu niet meer 

met de auto de plas rond. 

De doorgang bij de P-plaats is echter wel 

zodanig breed dat je er met een karretje 

door kunt naar het viswater.

Vanaf het klinkerweggetje langs de plas is 

een doorsteek door de bossingel gemaakt 

naar de grote minder-validensteiger. Hier 

kun je nu de auto bij de steiger aan het 

water parkeren. Ook zijn in de dichte 

bossingels openingen gezaagd zodat de 

plas meer zichtbaar is, hetgeen het gevoel 

van veiligheid vergroot. Het werk is uit-

gevoerd omdat sportvissers zich niet veilig 

bij de plas voelden vanwege overlast door 

prostitutie en ander volk dat de geïsoleerd 

gelegen plas had ontdekt. Ook voelde het 

niet prettig de auto uit het zicht op de 

P-plaats te hebben staan. Hopelijk is de 

overlast nu verleden tijd en kunnen jong 

en oud weer genieten van deze prachtige 

visplas die bovendien een puike visstand 

heeft. Voor mindervaliden is het een 

uitkomst dat de auto nu bij de vissteiger 

kan staan. De gemeente Borger-Odoorn 

wordt hartelijk bedankt!

 Visstekken langs Kanaal Buinen-     
 Schoonoord
HSV De Brasem uit Borger is blij met de 

goede visstand in het Kanaal Buinen-

Schoonoord dat langs het dorp loopt, 

maar heeft moeite om in de rijk begroeide 

oevers voldoende stekken te vinden om 

haar wedstrijden te organiseren. Ook voor 

vakantiegangers is het niet gemakkelijk 

een visstek te vinden.

De federatie heeft als beleid de plaatselijke 

hengelsportverenigingen een actievere 

rol te geven in het beheer en onderhoud 

van de watergangen. Op 15 juli hebben 

daarom het bestuur van hsv De Brasem, de 

federatie en het waterschap Hunze en Aa’s 

het kanaal bij Borger bekeken. Gekozen is 

voor dezelfde oplossing als die is toege-

past bij het Winsumerdiep tussen Winsum 

en Schaphalsterzijl waar waterschap 

Noorderzijlvest 35 stekken heeft gemaaid 

die de plaatselijke verenigingen zelf gaan 

onderhouden. Komende week maait het 

waterschap Hunze en Aa’s tussen het 

viaduct van de N34 en de brug richting 

Westdorp op de zuidoever in het vlakke 

deel van het talud een pad door de hoge 

begroeiing langs het kanaal. 

Vervolgens worden op aanwijzing van hsv 

De Brasem vanaf dit pad een reeks visplek-

ken gemaaid van circa 2 meter breed. 

Er worden tevens afspraken gemaakt over 

de wijze waarop de vereniging de 

visstekken zelf kan bijhouden. 

Zo gaan natuurontwikkeling op de oevers 

en sportvisserij prima samen!

34 visstekken langs het 
Winsumerdiep
Afgelopen jaar is de federatie met district 

Hunsingo en het Waterschap 

Noorderzijlvest in overleg geweest om de 

bevisbaarheid van het Winsumerdiep te 

verbeteren. Op woensdag 9 juli zijn we 

gezamenlijk begonnen met het aanleggen 

van 34 visplekken vanaf Schaphalsterzijl 

tot aan Winsum.  Het is de bedoeling dat 

de diverse verenigingen in het district 

Hunsingo gezamenlijk deze visplekken 

onderhouden. De vissers krijgen weer een 

prachtig stuk water tot hun beschikking. 

Zonder hun bevlogenheid was dit niet 

gerealiseerd.

In overleg met de gemeente

Emmen, hebben vrijwilligers van hsv 

Het Meuntje op 9 mei de Schansvijver 

in Emmen (bij zorgcentrum De Schans) 

ontdaan van de rotzooi die in het water 

lag.

Na deze schoonmaakactie kan er weer 

in de vijver worden gevist zonder dat je 

meteen vast zit in de takken en andere 

rommel onder water. Goed gedaan!



Met Waterschap en 

provincies  op

excursie in Duitsland

Meevissen VISpas.
In 2015 is het mogelijk om iemand 

zonder VISpas 1 keer de mogelijkheid 

te geven om met iemand mee te gaan 

vissen die wel een VISpas heeft. 

Deze meevistoestemming is een van de 

ledenwerfacties die moet zorgen dat 

verenigingen meer leden krijgen. 

Het doel is ledenwerving: 

- door iemand gratis mee te laten vissen 

krijgen we meer mensen aan het vissen.

- de mensen die maar 1 keer vissen per 

jaar doen dit nu vaak illegaal (ze nemen 

het risico).

- de mensen die meevissen met een lid 

leren van hem ook hoe en waar je vis 

vangt. Hierdoor is de kans dat  deze 

persoon vissen leuk vindt veel groter 

dan bij verkoop van een dagvergunning. 

De kans op lidmaatschap is dus groter

- het logo van de vereniging kan op de 

meevistoestemming worden geprint etc.

- de gegevens van de meevissers staan 

in een database zodat ze gericht 

promotiemateriaal kunnen ontvangen 

zoals bijvoorbeeld Stekkie-magazine of 

het Visblad

- het lid zal zuinig omgaan met zijn 

3 mogelijkheden om iemand mee te 

nemen

- controle is eenvoudig omdat de 

meevistoestemming wordt gekoppeld 

aan de VISpas van het lid en geldt voor 

de wateren in de lijst (zelfde 

voorwaarden als het lid).

Het is voor iedere sportvisser leuk om 

laagdrempelig iemand mee te kunnen 

nemen zonder dat het meteen geld kost. 

Bovendien wordt de visser die lid is nu 

eens niet opgezadeld met extra kosten 

maar met extra mogelijkheden, namelijk 

om 3 keer per jaar gratis iemand mee te 

nemen om hem of haar te laten zien wat 

er zo leuk is aan vissen.

Onderhoud Brunstingerplas
In juli  zijn in opdracht van HSV Beilen de 

oevers van de Brunstingerplas gemaaid. 

Dit is een van de afspraken over het 

onderhoud tussen de provincie, de fed-

eratie en de HSV Beilen. Vissers doe met 

veel plezier vissen in deze mooie plas 

worden opgeroepen om hun afval mee 

terug te nemen en niet achter te laten.

Visserslatijn
Het bestuur van de federatie heeft 

ingestemd met deelname aan het 

project Visserslatijn, dat er op is gericht

bewoners van zorgcentra samen te 

laten vissen met jeugdleden van 

verenigingen. De opzet is om in de 

zomer van 2015 proef te draaien met 

enkele verenigingen en dit aantal de 

komende jaren uit te breiden tot 

een netwerk in onze regio is ontstaan.

Actiepunt: Het project Visserslatijn 

in 2015 van start laten gaan met 

een aantal verenigingen die nu ook 

reeds dergelijke 

activiteiten organiseren.

Eigen initiatief
De vereniging Ons Genoegen te 

Uithuizen is een actieve vereniging die 

wekelijks stekwedstijden organiseert. 

Zowel voor de jeugd als voor de 

senioren.  Momenteel beschikt de 

vereniging slechts over twee fatsoen-

lijke locaties om deze wedstrijden te 

vervissen.  Namelijk vanaf de Ceres 

pijpen tot aan Kantens en in de lange 

tochtsloot richting Noordpolderzijl. 

Vroeger bestond de mogelijkheid om 

vanaf Doodstil tot aan de Ceres pijpen 

ook wedstijden te organiseren. 

Door de aanpak en het veel te schuin 

afgraven van het talud op dit traject is 

dit vrijwel onmogelijk geworden. 

Met het aanleggen van een 40 tal 

steigers moet het weer mogelijk 

gemaakt worden om viswedstijden te 

organiseren op dit traject. 

Ook worden  de steigers opengesteld 

voor recreatief gebruik en wordt het 

voor minder valide mensen mogelijk 

gemaakt om een hengel uit te werpen. 

Draagvlak

Alleen al binnen de gemeente Eems-

mond zijn er drie verenigingen die 

graag gebruik willen maken van deze 

steigers. Namelijk Ons Genoegen 

Uithuizen, De Baars Usquert  en de 

Meister Dobber Uithuizermeeden.  

In totaal vertegenwoordigen deze 3 

verenigingen een dikke 800 sportvis-

sers. Omliggende gemeenten zoals 

Winsum, Loppersum en Delfzijl hebben 

elk ook tal van verenigingen die ook 

gebruik willen maken van de steigers. 

In overleg met de federatie is afgespro-

ken dat HSV Ons Genoegen Uithuizen 

het uitvoerende werk voor haar 

rekening neemt en ook de verschillen-

de subsidiemogelijkheden onderzoekt. 

De federatie neemt de vergunningen-

procedures voor haar rekening.

Actiepunt: Stimuleren van verenigin-

gen om het voorbeeld van Ons 

Genoegen Uithuizen te volgen.

De coördinatie blijft wel bij de 

federatie.
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Visplas Drouwenermond

Beersterdiep
In 2014 heeft de gemeente Oldambt 

besloten om een visverbod aan het 

Beersterdiep in te stellen. Dit is in over-

leg met de federatie gedaan.  

Het visverbod gold van 1 oktober 2014 

tot 1 april 2015.

Op 17 februari 2015 was er een bijeen-

komst van Dorpsbelangen Beerta in 

Beerta. De gemeente Oldambt had de 

federatie gevraagd om bij deze 

bijeenkomst aanwezig te zijn omdat 

het visverbod Beersterdiep op de 

agenda stond. In de voorbespreking 

met Dorpsbelangen en de gemeente 

werd de angst uitgesproken dat de 

avond misschien zou escaleren tussen 

voor en tegenstanders van het 

visverbod.

Op de vraag van de federatie wat 

Dorpsbelangen de mensen zouden 

gaan vertellen, bleef het akelig stil. 

De federatie heeft toen voorgesteld om 

dit agendapunt voor haar rekening te 

nemen met de volgende  

uitgangspunten:

- In april 2015 evaluatie gemeente 

Oldambt en de federatie,

- Daarna overleg met de gemeente, 

bewoners, Dorpsbelangen, HSV Beerta 

en HSV de Dobber. 

- Mogelijkheid tot toestaan wedstrijden 

op bepaalde dagen .

Tijdens de vergadering, die druk werd 

bezocht, werden 538 handtekeningen 

aan de gemeente overhandigd om 

het visverbod op te heffen. De avond 

verliep ordentelijk en na de uitgebreide 

uitleg van de federatie kon iedereen 

zich vinden in de voorgaande uitgang-

spunten.

Actiepunt: Het visverbod aan het 

Beersterdiep zo snel mogelijk weer 

ongedaan maken.

Sportvissers gekozen in 
Waterschapsbestuur
Nu de kruitdampen zijn opgetrokken is 

duidelijk dat de twee sportvisserijkan-

didaten voor Water Natuurlijk, Sjoerd 

Schoonhoven voor Noorderzijlvest en 

Derk Nieuwenhuis voor Hunze en Aa's, 

wederom in het waterschapbestuur 

zijn gekozen. De nauwe samenwerking 

tussen Water Natuurlijk en de federatie 

levert bestuurlijk als ook ambtelijk veel 

voordelen op. 

Werkzaamheden Slochterdiep
In april 2015 wordt gestart met de 

herinrichting van het Slochterdiep. 

Omdat dit een mooi en druk bevist 

water is, heeft de federatie samen met 

Arcadis en de hengelsportverenigingen 

uit Slochteren en Harkstede Scharmer 

gekeken naar de mogelijkheden voor 

het behouden van het wedstrijdtraject 

aan het Slochterdiep. Door deze werk-

zaamheden, waaronder baggeren, zal 

er vanaf april 2015 overlast ontstaan. 

Actiepunt: Regelmatig de HSV en 

vissers informeren over de stand 

van zaken van het Slochterdiep.



Winsumerdiep

De Runde
In oktober organiseerden 

omwonenden, ondernemers en het 

waterschap Hunze en Aa’s diverse 

activiteiten rond de Runde, de 

herstelde bovenloop van de Ruiten Aa. 

Belangstellenden konden te voet, met 

de fiets of auto het beekdal bezoeken. 

Deze dag 'Was getekend, de Runde' 

werd georganiseerd als afsluiting van 

het grootschalige Runde-project.

 Al in de jaren 90 sprak waterschap 

Hunze en Aa’s over het herstel van de 

Runde die door de jaren heen 

grotendeels verdwenen was. 

Met de provincies Drenthe en 

Groningen en de gemeenten Emmen 

en Vlagtwedde is het waterschap aan 

de slag gegaan. Nu, zo'n 15 jaar later, is 

de herstelde Runde een feit. Uiteraard 

werkte de federatie mee aan deze dag. 

Hennie Huttinga en Frans Leeuw van 

het monitoringsteam van de federatie 

lieten, samen met medewerkers van 

het waterschap, de bezoekers zien wat 

in de beek leeft aan vissen en 

waterdiertjes. De Runde is opgenomen 

in de Landelijke Lijst van Viswateren. 

Vanaf de schouwpaden mag je in de 

beek vissen.

Waterschap bedankt 
vrijwilligers
Op 27 oktober organiseerde 

waterschap Hunze en Aa's in het 

waterschapshuis in Veendam een 

etentje voor de vrijwilligers van het 

monitoringsteam die meewerken aan 

de visstandbemonstering in de

waterschapswateren.

Dagelijks Bestuurslid dhr. Prins sprak 

lovende woorden over de inzet van 

de federatievrijwilligers die in weer 

en wind lange dagen maken aan de 

waterkant. Federatievoorzitter Herman 

Dirks benadrukte hierop het grote 

belang van het partnerschap tussen de 

federatie en het waterschap.

Sjoerd Schoonhoven sprak namens alle 

vrijwilligers grote waardering uit voor 

het initiatief van het waterschapsbestu-

ur om de vrijwilligers in het zonnetje te 

zetten.

Het eten was helemaal in stijl: een 

stevig stamppot-buffet. Boerenkool, 

zuurkool en hete bliksem. Met worst en 

spek. Al met al een hartverwarmende 

bijeenkomst, waarbij ook de 

waterschapsmedewerkers aanwezig 

waren waarmee de federatie 

regelmatig samenwerkt.
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Samenwerking Het Drentse 
Landschap: Onze Hunze
Aanleiding 

De federatie is door de directeur van 

Stichting Het Drentse Landschap 

benaderd om samen te werken in een 

project waarin het recreatief 

medegebruik van natuurgebieden 

centraal staat. 

De Hunze is een voorbeeld van zo’n 

gebied. Deze beek wordt in natuurlijke 

staat hersteld. Het Drentse 

Landschap is terreinbeheerder. 

De samenwerking vormt een perfecte 

uitvoering van de doelstelling uit het 

Beleidsplan van de federatie om te 

komen tot een vorm van Rivers Trust  

samenwerking. 

Het Drentse Landschap wil het draag-

vlak in de regio voor de natuurontwik-

keling verder vergroten. Zij wil dit doen 

in een vorm waarbij bewoners uit de 

directe omgeving van het Hunzedal 

bij de nieuwe natuur en landschap 

worden betrokken. 

Dit geldt specifiek voor de federatie en 

de hengelsportverenigingen en hun 

leden uit de dorpen in het Hunzedal. 

De ambitie is dat bewoners zelf actief 

aan de slag gaan met onderhoud en 

inrichting van de beek. 

Ook is er veel ruimte voor educatie- 

activiteiten om kinderen (en ouders) 

meer bij het beheer en de inrichting te 

betrekken. 

De Hunze vormt ook voor de 

Hengelsportfederatie een speerpunt 

in het recreatieve gebruik.  Door de 

grootschalige natuurontwikkeling is 

het aantal trekvissen en de 

natuurbeleving van de Hunze sterk toe-

genomen en is ook een breed scala aan 

recreatiemogelijkheden ontstaan. 

Aan de andere kant zijn de vormen van 

sportvisserij zoals de verenigingen die 

langs de Hunze beoefenden, door het 

verdwijnen van goed toegankelijke 

schouwpaden en het instellen van 

een gesloten tijd in het broedseizoen, 

minder goed mogelijk. 

Doel 

Het Drentse Landschap en de Hen-

gelsportfederatie Groningen Drenthe 

willen door het ontwikkelen van een 

nieuwe werkvorm invulling geven aan 

hun gezamenlijke ambitie en concreet 

aan de slag gaan met het actiever 

betrekken van bewoners, kinderen en 

vrijwilligers bij de nieuwe natuur in het 

stroomgebied van de Hunze.  

Een werkvorm die moet leiden tot een 

grotere betrokkenheid én waar 

mogelijk zelfwerkzaamheid van 

bewoners bij natuur-  en landschap-

sontwikkeling. 

De hengelsportverenigingen in de 

dorpen van het Hunzedal (waaronder 

De Groeve/Zuidlaren, Annen, Eext, 

Gieten, Gasselternijveen), hun leden 

en leerlingen van basisscholen zijn de 

vooralsnog de primaire doelgroepen.  

Deze werkvorm wordt door Het 

Drentse Landschap en de Hengelsport-

federatie Groningen Drenthe samen 

ontwikkeld en geïntroduceerd, maar 

het is de ambitie dat wanneer de 

werkvorm gestalte heeft gekregen, 

ook andere organisaties, bedrijven en 

verenigingen zich aansluiten bij dit 

gezamenlijke initiatief. Uiteraard is 

waterschap Hunze en Aa’s hierbij 

nadrukkelijk in beeld.

Resultaat 

1. Een nieuwe werkvorm/aanpak om 

bewoners, hengelsportverenigingen 

en sportvissers te betrekken bij de 

natuur- en landschapsontwikkeling in 

het Hunzedal, vorm te geven in een 

overeenkomst;  

2. Formele afspraak voor samenwerking 

tussen Het Drentse Landschap en de 

Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe, uit te breiden met mogelijk 

andere partijen; 

3. Een gezamenlijke visie op de water-

natuur met icoonsoorten en hieraan 

gekoppeld recreatief medegebruik 

door sportvissers in het stroomgebied 

van de Hunze; 

4. Een knelpunten- analyse t.a.v. de 

toestand van de waternatuur, waarbij 

de focus ligt 

op de aanwezige levensgemeenschap-

pen in het gebied en in het bijzonder 

de aanwezige visfauna; 

5. Participatieplan. Uitgewerkt plan 

voor communicatie, betrekken van 

mensen, educatie, PR; 

6. Actieprogramma 2015  ‐2017. 

Dit alles wordt verwoord in een 

concreet actieprogramma 

voor 2015 – 2017. 

Actiepunt: Het project gaat in 2015 

van start. Elke HSV uit het Hunze 

gebied neemt deel aan het project.



Beroepsvisserij perikelen op het 
Lauwersmeer

Het afgelopen jaar kwamen er veel 

negatieve berichten over de 

beroepsvisserij op het Lauwersmeer 

bij de federatie binnen. Berichten van 

terecht verontruste sportvissers over 

een nettenvisserij die ook de federatie 

zorgen baart. 

Een korte schets van de stand van 

zaken.

Op het Lauwersmeer zijn twee 

beroepsvisserijbedrijven actief die 

alleen op paling mogen vissen. Het 

schubvisrecht van het Lauwersmeer 

wordt gehuurd door de 

Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe en Sportvisserij Fryslân. 

Als de beroepsvissers andere vis dan 

paling aantreffen in hun palingfuiken, 

dan moet die vis (dood of levend) 

direct worden teruggezet. 

Doen zij dit niet, dan zijn ze in over-

treding en kunnen ze worden bekeurd. 

Met de gebroeders Bouma zijn goede 

afspraken te maken, maar helaas niet 

met dhr. Keuter uit Urk. 

De laatstgenoemde is inmiddels een 

aantal malen gecontroleerd door Boa's 

De beide federaties vinden het een 

onwenselijke situatie zoals momenteel 

beroepsmatig wordt gevist op het 

Lauwersmeer. 

In de Visstandbeheercommissie zijn 

wij ook niet tot overeenstemming 

gekomen met de betreffende Urker 

beroepsvisser. 

De beide federaties hebben het  

verantwoordelijk ministerie (EZ)  

verschillende malen aangesproken om 

actie te ondernemen. 

Zij verleent toestemming aan de 

beroepsvisser en heeft de mogelijkheid 

om regels te stellen. 

Helaas komt vanuit Den Haag geen 

reactie. Daarom is er onder andere met 

Lutz Jacobi (PVDA) contact gezocht 

om Kamervragen te stellen over deze 

situatie. 

In de loop van 2015 zal hier meer 

uitsluitsel over komen. 

De federaties Groningen Drenthe en 

Fryslân trekken gezamenlijk op in deze 

zaak.

Actiepunt: De federatie gaat de 

beroepsvisserij vaker controleren op 

het naleven van de vergunnings-

voorwaarden die zijn gesteld. 
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Jeugd

5 

Algemeen

Het afgelopen jaar viel het op dat meer 

verenigingen hun jeugdactiviteiten door-

geven aan de federatie. Dit is een goede 

ontwikkeling omdat niet alleen voor de 

federatie maar ook voor externe partijen 

inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel tijd, 

enthousiasme en geld wordt gestoken 

om de kinderen naar buiten te krijgen in 

plaats van met hun telefoon , I Pad etc. 

bezig te zijn. Ook wordt de kinderen 

geleerd hoe je verantwoord omgaat met 

de gevangen vis. Tevens is een aantal 

verenigingen  in 2014 op kleine schaal 

begonnen met het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd.

Actiepunt 2015: Zowel financieel als 

in menskracht ondersteuning bieden 

aan die verenigingen die jeugdactiv-

iteiten ontplooien. 

Een greep uit de jeugdactiviteiten van de 

aangesloten verenigingen en de federatie:

Midzomerfestival Gronings Landschap

De federatie nam op 14 en 15 juni voor het 

eerst deel aan het Midzomerfestival dat 

het Groninger Landschap jaarlijks organi-

seert in het bezoekerscentrum in 

Noorderhoogebrug. Tal van natuur 

gerelateerde organisaties namen deel  met 

doe-activiteiten voor kinderen. 

Onze deelname had deze eerste keer de 

volgende inzet: tuigjes maken met de vis-

meesters, uitleg over visstropen door boa’s 

en algemene VISpas/Jeugdvergunning 

info door Albert Jan en Renate. 

Actief vissen was op het terrein deze 

eerste keer niet gewenst vanuit de 

organisatie. Naar schatting hebben 4300 

(vooral kinderen) personen het festival 

bezocht. Dit leverde een gezellige drukte 

op bij de stand van de federatie. 

Het Groninger Landschap was zeer te 

spreken over de deelname van de HSF, 

kinderen waren enthousiast. Onze mensen 

hebben met plezier meegewerkt.

Actiepunt: Indien onze deelname aan het 

festival een vervolg krijgt, is het evene-

ment zodanig aansprekend en trekt het 

een dermate groot publiek dat het een 

mooie gelegenheid biedt een ‘jeugd-doe-

programma’ op te zetten over het leven en 

de biologie van de (diverse soorten) vis. 

Project Visserslatijn

 Het bestuur heeft ingestemd met deel-

name aan het project Visserslatijn, dat er 

op is gericht bewoners van zorgcentra 

samen te laten vissen met jeugdleden 

van verenigingen.  De federatie werkt 

hierin samen met de stichting Veldwerk 

te Orvelte. Vanuit deze stichting worden 

subsidies voor het project aangevraagd. 

Onder belangenbehartiging meer over dit 

project.

Actiepunt 2015: Vanaf  2015 starten 

met 5 verenigingen en verzorgingste-

huizen.
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Vismeesters

De vismeesters van de federatie 

hebben een zeer druk jaar achter de 

rug. Naast de reguliere vislessen op de 

scholen, zijn er ook vislessen gegeven 

op het evenement van het Groninger 

Landschap. 

Bovendien zijn de vismeesters tijdens 

de zomervakantie aanwezig geweest 

op camping Wedderbergen. 

Op zaterdag 16 augustus werd daar 

onder andere een super-snoekvisdag 

gehouden. Deze werd georganisereerd 

door Visgids Groningen, in samenwerk-

ing met Camping Wedderbergen en de 

vismeesters van de federatie. Er waren 

6 visboten met stuurmannen gekomen 

die de kinderen op de Westerwolde Aa 

een clinic snoekvissen gaven. 

De belangstelling was zo groot dat niet 

alle kinderen mee konden varen. 

Daarom werden de kinderen door de 

vismeesters begeleid om vanaf de kant 

te vissen met werphengels. Het is al 

met al een geslaagde dag geworden.

Actiepunt 2015: Het aantal vis-

meesters uitbreiden.

Snoeken doe je zo

Dat de jeugd niet meer zou lezen 

en ook niet gaat vissen is een fabel. 

Kinderen vinden het spannend om een 

goed boek te lezen en ook het vissen 

vinden ze een leuke activiteit. 

Wachten tot er een visje toehapt, blijft 

altijd een spannend gevoel.

Maar het kan ook alle twee: vissen én 

lezen over het vissen is helemaal top. 

Lezen hoe de snoek denkt, hoe je hem 

vangt, dat je de snoek voorzichtig moet  

onthaken en terugzetten, dat staat 

allemaal in het nieuwe Boek 'Snoeken 

doe je zo' van de Snoek Studie Groep. 

De boeken worden door de federatie 

gratis verstrekt aan de kinderen die 

deelnemen aan de snoekdagen van de 

federatie. Zoals op camping Wedder-

bergen waar onze vismeesters in 2014 

drie maal in de week snoekmiddagen 

organiseerden voor de kinderen. 

Dit was zo'n succes, dat er een maxi-

mum van 15 kinderen per keer moest 

worden ingesteld.

Fishing Hero 4 a day 2014

Na ruim een half jaar voorbereiding 

was op zaterdag 5 juli de spectaculaire 

visdag voor kids, oftewel Fishing Hero 4 

A Day! Samen met Visgids 

Groningen, MJD Groningen en de 

federatie werd deze dag voor de 

tweede keer georganiseerd.

Doel van deze dag is om kinderen uit 

de stad Groningen  die geen probleem-

loze jeugd hebben een onvergetelijke 

dag te bezorgen. En dat is gelukt. 

De kinderen konden voor een dag de 

problemen uit het hoofd zetten en 

genieten van het prachtige Reitdiep, de 

snelle visboten en natuurlijk het 

vissen. Er waren 31 visboten beschik-

baar, uitgerust met de modernste 

visapparatuur.

RTV Noord verzorgde van 10 tot 12 een 

live reportage op en aan het water bij 

camping De Waterwolf. Ze waren onder 

de indruk van het evenement en vooral 

van de motivatie van de vrijwilligers 

die uit het hele land waren gekomen 

om de kinderen een unieke belevenis 

te geven. Ook Ed Stoop, bekend van 

VIS-TV, was deze dag aanwezig. Hij was 

onder de indruk van de positieve sfeer 

die er rond dit evenement hing. Vis 

werd er gelukkig gevangen, zelfs een 

snoekbaars van 80 cm!

Actiepunt 2015: In juli 2015 wordt 

deze dag weer georganiseerd
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De jeugdcommissie van Hengelsport-

vereniging De Brasem uit Nieuwlande 

had op11 juni 2014 de handen vol om 

de ruim honderddertig vissertjes hun 

gevangen visjes te laten meten.

Al dan niet een klein beetje geholpen 

door iemand die de viskunst tot in de 

kleinste kneepjes kent, konden de kin-

deren tot en met de leeftijd van 12 jaar 

kennis maken met de vissport tijdens 

de scholenvis wedstrijd bij de visvijver 

op recreatiegebied Schoonhoven in 

Hollandscheveld.

Thuis waren de vistuigjes tot in de 

puntjes verzorgd door de ervaren 

vaders, moeders of opa’s en werden de 

laatste vistechnieken meegegeven aan 

de jeugdige vissers. 

Bij het beginsignaal was de 

concentratie op de dobber dan ook 

nog optimaal, maar hoe meer de 

anderhalf uur durende wedstrijd 

verstreek, hoe vaker dat de aandacht 

er bij geroepen moest worden bij de 

kinderen.

Voor sommige vissertjes kwam er 

helemaal geen leven in de dobber, 

maar Lars Profijt wist in totaal maar 

liefst 483 centimeter aan vis aan de 

kant te halen en behaalde hierbij de 

eerste prijs, gevolgd door Mandy Dun-

nink met 374 centimeter en op plek 

drie eindigde Damian Dunnink met 258 

centimeter. 

Maar geen van de vissers ging met 

lege handen naar huis en kregen een 

welverdiende medaille mee en een 

leuk prijsje.

Eerste Ot en Sien jeugdvisdag 
HC Roden

Op zaterdag 28 juni organiseerde de 

hengelclub Roden voor de eerste keer 

de Ot en Sien jeugdvisdag. 35 Kinderen 

in de leeftijd van 8 jaar tot en met 

15 jaar hadden zich opgegeven en 

verzamelden zich in de kantine van de 

VV Roden.

De HC Roden had twee vismeesters van 

de hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe uitgenodigd voor het verzor-

gen van de theorieles. 

De kinderen kregen onderricht in 

visherkenning, waterbeheer en de 

verschillende manieren van vissen. 

Na het theoriegedeelte hebben alle 

kinderen hun eigen tuigje gemaakt, 

iets wat erg leerzaam en noodzakelijk is 

om te kunnen vissen.

Na een gezonde lunch (patat met 

een frikadel) gingen alle deelnemers 

naar de Norgervaart waar gevist ging 

worden. Na een korte uitleg over het 

maken van voer en het onthaken van 

de vis werd er een wedstrijd vervist. 

De vangsten waren over het algemeen 

goed, er werd zelfs een zeelt van 43 cm 

gevangen. Na het in ontvangst nemen 

van een lespakket, een vaantje en een 

aantal visartikelen, gingen de kinderen 

enthousiast naar huis. 

Les in Wedstrijdvissen

Zondag 19 april om 09.00 aan de 

Pioenvijver in Groningen. Mensen laten 

hun hond uit op het grasveld rondom 

de vijver. Maar dat is nu niet het enige. 

Er wordt les gegeven; les in wedstrijd-

vissen. 

6 Enthousiaste vissertjes in de leeftijd 

10 tot en met 13 jaar hebben zich 

aangemeld en staan nu op het grasveld 

bij de Pioenvijver ademloos te luis-

teren naar topvissers Ramon Ansing en 

Albert Meijer.

De aanwezige ouders mogen van de 

vissertjes her en der een beetje helpen 

met het opbouwen van de visstek, 

maar niet te veel. Zelf doen is de wens. 

Dan komen de coaches in actie. Ze 

lopen langs de vissers en luisteren, 

vertellen en laten zien. Zelf ervaren hoe 

iets werkt is het belangrijkst vandaag. 

Als iedereen de materialen en hengels 

klaar heeft, wordt in groepjes uitgelegd 

wat je met voer en aas kunt doen. 

Ze mogen vervolgens zelf bepalen wat 

er in het voer gaat en wat als aas ge-

bruikt gaat worden bij het vissen straks. 

Nadat is gevoerd, kunnen de jongens 

beginnen met vissen. Al snel wordt 

de eerste karper gevangen en de een 

na de ander haalt voorntjes, giebels 

en karpers uit het water. De coaches 

geven aanwijzingen over het landen 

van de vis. Gespannen kijken zes vissers 

naar hun hengel. 

Om 14.00 wordt gestopt, al kost dat 

enige moeite. Ze zouden het liefst alle-

maal gewoon doorvissen. De topvissers 

vertellen dat ze deze dag gaan be-

spreken met de coaches van Sportvis-

serij Nederland en dat de beste vissers 

kunnen meedoen aan de landelijke 

clinic. Ze ontvangen later hierover 

bericht. Met een klein presentje gaan 

de jongens en hun ouders huiswaarts. 

Dat wil zeggen, vier van de zes. 

De andere twee hebben geluk, ze 

mogen van hun ouders nog even 

doorvissen. 

Dankzij de inzet van topvissers Ramon 

Ansing en Albert Meijer is het een 

topdag geworden. 

De Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe dankt hen hartelijk voor deze 

dag. 

Het enthousiasme van de wedstrijdvis-

sertjes belooft wat voor de toekomst. 

Ook hier geldt dat achter elke enthousi-

aste wedstrijdvissers ouders staan die 

bereid zijn hun kinderen te steunen in 

hun enthousiasme.  Tot slot nog dank 

aan Kuperus Hengelsport in Leek voor 

het verzorgen van aas en voer. 

In 2014 zijn er in totaal 48 visless-

en, inclusief buitenschoolse opvang 

en dergelijke gegeven. Hieraan 

deden 1178 kinderen mee. 

Daarnaast zijn er nog diverse 

activiteiten geweest op het ge-

bied van jeugd, zoals de weken 

op camping Wedderbergen, Racen 

tegen Kanker en dergelijke. 



2011

Algemeen
Helaas kenmerkte het wedstrijdseizoen 2014 

over het algemeen een ‘magere’ opkomst, 

behalve bij de federatiewedstrijd feeder. 

Positief punt is dat de wedstrijden  

probleemloos zijn verlopen.

Voor de federatiewedstrijd Senioren is een 

poulesysteem ingevoerd, waardoor in elk 

‘vakje’ van 4 of 5 vissers om een prijs wordt 

gevist. Zo blijft het over het volledige wed-

strijdparcours spannend en het zorgt voor 

een grotere terugkomst na afloop van de 

wedstrijd. Dit bleek een groot succes te zijn.

Het lotingssysteem verloopt op zich goed, 

maar er wordt nog wel handmatig geloot.  

De uitslagverwerking gaat daardoor prob-

leemloos. Nu wordt nog gewerkt aan een 

verbetering van het systeem; hopelijk kan in 

2015 al een goed werkend systeem worden 

opgeleverd.

In de klankbordgroep zijn in 2014 weer 

verschillende onderwerpen besproken, maar 

voorlopig blijven de wedstrijden ‘bij het 

oude’. Bijvoorbeeld is aan de orde geweest 

Wedstrijden 

6

om de 55+ wedstrijden te splitsen in een 

vaste stok vak en een vak vrije hengel, 

maar de wedstrijd blijft onveranderd 

van opzet (vrije hengel). Ook i.v.m. het 

aanstaande nieuwe wedstrijdbeleid van 

Sportvisserij Nederland wil de Klankbor-

groep en de COW het komend jaar geen 

wijzigingen meer doorvoeren. Voor de 

federatiewedstrijd jeugd is er wel voor 

gekozen om de wedstrijd plaats te laten 

vinden op een zondag en de wedstrijd zal 

2 uur later beginnen om te proberen meer 

animo te krijgen (op zaterdag zijn veel kin-

deren bezig met andere sporten; omdat 

de kinderen vaak door de ouders gebracht 

worden, zal de wedstrijd later beginnen) 

In 2014 is een succesvol vervolg gegeven 

aan de Junior/Senior wedstrijd en de 

Feeder korpsen. Hopelijk krijgt de laatste 

wedstrijd een landelijk vervolg. In 2014 is 

geprobeerd om ook een dameswedstrijd 

te organiseren maar door een gebrek 

aan belangstelling is deze wedstrijd niet 

doorgegaan.

Het WK Jeugd in Assen was een fantastisch 

evenement dat samen met onze federa-

tie én veel van onze vrijwilligers tot een 

succes is geworden. Helaas ontbrak het 

sportief succes voor Nederland  en was 

de publieke belangstelling tegenvallend 

ondanks de vele promotie die er voor het 

evenment gemaakt is..

Actiepunten 2015;

- Optimaliseren lotingsysteem

- Invulling nieuw wedstrijdbeleid   

  Sportvisserij Nederland

- Vergroten aantal deelnemers aan     

  de wedstrijden.
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Jeugd
Het Havenkanaal in Assen vormde 

op 7 juni het zomerse decor voor het 

federatieve Jeugdkampioenschap.

In de oudste categorie A is Patrick 

Honderd van Tynaarlo-Vries kampioen 

geworden met 2149 gram. Tweede 

werd hier Martijn Bakker van Het 

Baarsje uit Klazienaveen met 897 gram. 

Ook van deze vereniging is Vasco 

Besseling die brons haalde met 523 

gram.

In categorie B werd Vasco’s broertje 

Collin Besseling kampioen met 1725 

gram. De tweede prijs ging naar 

Maickel Takens van Excelsior uit 

Winschoten met 1044 gram. Derde 

werd Wesley Kors van De Schaopas uit 

Eext met 599 gram.

Categorie C, de jongste categorie, 

kende ook een Besseling als winnaar en 

wel Yannick. Uiteraard vist hij ook voor 

Het Baarsje uit Klazienaveen. 

Hij ving 1810 gram bij elkaar. Max 

Martens ving 1310 gram en eindigde 

daarmee als tweede, en Jan Enting op 

de derde positie met 658 gram. Beiden 

visten voor HSV De Schaopwas uit Eext.

Federatieve Selectiewedstrijd 
Senioren en Korpsen 
Dit kampioenschap is vervist in het 

Noord-Willemskanaal bij Vries en wel 

op 17 mei. Het was een stralende 

voorjaarsdag, maar de vangsten lieten 

te wensen over. Andy Austin van HSV 

Bellingwolde  was met 4423 gram 

winnaar van de Senioren. Tweede werd 

Wim Meulman van HSV De Blankvoorn 

uit Blijham met 3336 gram, gevolgd 

door Patrick Mulder van Het Baarsje uit 

Klazienaveen met 3268 gram. 

Bij de korpsen behaalde het tweede 

korps van De Blankvoorn met 19 

wedstrijdpunten de federatieve 

kampioenstitel, gevolgd door Het 

Baarsje 3 uit Klazienaveen met 21 

punten. Derde werd het tweede 

korps van Het Baarsje met 26 

wedstrijdpunten. 

Federatieve selectiewed-
strijd Feeder (Individueel 
en korpsen) 
Op 14 juni kwamen de feeder-

vissers bijeen in het Eemskanaal 

bij Amsweer. Er werd bijzonder 

goed gevangen. Wim Winter 

van De Rietvoorn uit Wolden-

dorp won de individuele titel 

met maar liefst 12023 gram. Hij 

werd gevolgd door Bert Brink 

van De Brasem uit Musselkanaal 

met 11173 gram. Derde werd 

Jans Meijer van De Vrolijke 

Vissers uit Zweeloo met 10406 

gram. 

Bij de korpsen prolongeerde 

het korps van De Schaopwas 

de titel met 11 wedstrijdpunten 

en 36892 gram. De Dobber 

uit Finsterwolde deed dit jaar 

voor het eerst mee en behaalde 

met 19 wedstrijdpunten en 

25024 gram meteen de tweede 

plaats. Het eerste korps van De 

Blankvoorn uit Blijkham won 

in 2013 zilver, dit jaar werd het 

brons met 20 wedstrijdpunten 

en 18752 gram. 

Winnaars senioren en korpsen



Vrije hengel 55+, Klaas Harm 
Land-bokaal.
De eerste wedstrijd is met prachtig weer 

vervist op 25 juni in het Noord-

Willemskanaal boven Vries. De vangsten 

waren prima. Arie Slagter van Het Dob-

bertje uit Erica won met 12860 gram, 

tweede werd Roelof Vredeveld (Rolde 

e.o.) met 6042 gram, derde werd Dick 

Kruise van De Blankvoorn uit Blijham 

met 2707 gram. 

De tweede  wedstrijd is op woensdag 

24 september vervist in het Kanaal 

Veendam-Musselkanaal ter hoogte van 

Stadskanaal. Het was een regenachtige 

dag met tegenvallende vangsten. 

Eerste werd Jans Meijer van De Vrolijke 

Vissers uit Zweeloo met 4538 gram. 

Tweede werd Dick Kruise van de 

Blankvoorn uit Blijham met 3254 gram, 

gevolgd door Hugo Kuiper van De 

Voorn uit Schoonoord met 2498 gram. 

De winnaar over beide wedstrijden is 

Dick Kruise met 2 wedstrijdpunten. 

Hij prolongeert hiermee zijn titel van 

vorig jaar en ontving de Klaas Harm 

Landbokaal. Jans Meijer is tweede 

geworden met 3 wedstrijdpunten, 

gevolgd door de heer Willem Raven met 

4 wedstrijdpunten. 

Federatieve koppelwedstrijd 
junior-senior
Op vrijdag 27 juni werd in Hoogezand 

in de twee vijvers van de Oosterpark  

met medewerking van de Jeugdhen-

gelsportvereniging Hoogezand-

Sappemeer de gemoedelijke en 

gezellige koppelwedstrijd junior-senior 

vervist met BBQ na afloop. Het gaat 

in deze wedstrijd niet om de knikkers 

maar om het samen vissen, toch is er 

bij elke vijver een top-3 uitgekomen. 

In de ene vijver kwam dat uit op een 

eerste plaats voor Henderik en Max 

Martens van De Schaopwas met 3517 

gram. Tweede werd het koppel Arjan 

Dikkema en Mart Scholtens van Tynaar-

lo-Vries met 1879 gram gevolgd door 

Erwin en Joran Sikkes van De Dobber 

uit Finsterwolde met 1795 gram. 

Bij de tweede vijver eindigden Henderi-

kus en Jeremy Kors van De Schaopwas 

uit Eext als derde met 1316 gram. 

Tweede, ook van De Schaopwas, werd 

het koppel Henk en Jan Enting met 

2519 gram. De eerste plaats, en daar-

mee ook de kampioenstitel, was voor 

Schelte en Ilse Meijer. Zij vingen 3806 

gram bij elkaar. 

Actiepunten 2015 

- verbeteren computerprogramma 

m.b.t. Loting

- opzetten poulesysteem

- uitvoeren steigerproject kanaal 

Veendam Musselkanaal

- organiseren federatieve dames-

wedstrijd

- wedstrijdmodule voor het 

aanvragen van wedstrijden 

doorontwikkelen

- blijvende aandacht voor imago 

wedstrijdvissen

- WK Jeugd (Assen)

- verbeteren begeleiding jeugdige 

wedstrijdvisserij

Martijn Bakker van Het Baarsje 
Klazienaveen Nederlands 
Jeugdkampioen
Op zaterdag 6 september werd het NK 

Junioren vervist in de Arkervaart bij 

Nijkerk. Ook hier werd in 3 categorieën 

gestreden. Martijn Bakker van Het 

Baarsje werd Nederlands Kampioen 

in categorie A met 2907 gram, een 

prachtig resultaat. Bij categtorie C be-

haalde Yannick Besseling heel knap het 

brons met 1028 gram. Ook hij vist voor 

Het Baarsje uit Klazienaveen. 

Het NK Feeder, vervist op zaterdag 13 

september in het Prinses Margrietka-

naal in Kootstertille, leverde ook een 

medaille op voor onze federatie. Edwin 

Timmer  van HSV Noordhorn werd net 

als vorig jaar derde. Hij ving 11281 

gram. 

Bij de overige NK’s vielen de deelnem-

ers uit onze federatie niet in de prijzen.
55 plussers verscholen in het riet
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2011

Handhaving 

7

Algemeen
 Het afgelopen verenigingsjaar was er een 

met pieken en dalen. Het goede nieuws is 

de verdere intensieve samenwerking met 

andere natuurorganisaties op het gebied 

van handhaving. Maar ook de successen  

die onze Boa’s hebben gehaald tegen de 

visstroperij.  Maar het trieste dieptepunt 

was toch het visverbod  op het Beerster-

diep.  Waarover straks meer.

Federatiecontroleurs
 In 2014 zijn er vaak controles uitgevoerd 

door onze federatiecontroleurs. 

Gelukkig zijn er geen noemenswaardige 

incidenten geweest met onze 

controleurs. Maar het verbale geweld 

tegen de controleurs is een aandachtspunt 

voor de komende periode. 

Daarnaast zal de federatie zorgvuldiger 

toezien op het invoeren van de 

controlegegevens in het registratiesys-

teem. Dit zou kunnen betekeken dat er 

geen controlepas meer wordt uitgereikt 

aan die controleurs die hun gegevens niet 

invoeren of laten invoeren. 

Wanneer worden deze lieden eens 

verstandig. 

Samenwerking
De federatie heeft de samenwerking 

met de diverse natuurorganisaties 

het afgelopen verstevigd. Dit heeft 

geresulteerd in een gezamenlijke 

wervingscampagne om vrijwillige Boa’s 

te werven. 



Controles
90% van de Noord-Nederlandse 
sportvissers houdt zich aan de 
regels

Uit de grote controleacties die in onze 

regio zijn uitgevoerd waarbij  sportvissers 

zijn gecontroleerd op het bezit van de 

VISpas en de naleving van de regels, blijkt 

dat bijna 90% van de vissers zich aan de 

regels houdt.

De controleacties werden onder andere  

uitgevoerd door 38 buitengewone op-

sporingsambtenaren (Boa’s) en een aantal 

politieagenten. De Boa’s waren afkomstig 

uit diverse organisaties: 

Provincie Drenthe, Friese Uitvoerings-

dienst Milieu & Omgeving, Natuurmonu-

menten, Staatsbosbeheer, Waterleiding-

bedrijf Drenthe, Hengelsportfederaties 

Groningen Drenthe en Oost-Nederland, 

de waterschappen. 

 

Visverbod winterperiode Beer-
sterdiep

Helaas maar waar,  in de periode van 

1 oktober tot 1 april  werd het visverbod 

van kracht voor het Beersterdiep. Deze 

maatregel is in overleg met de gemeente 

Oldambt, bewoners en de federatie 

ingesteld. Dit naar aanleiding van de 

aanhoudende overlast van vissers in deze 

periode.

Helaas was er na herhaaldelijk waarschu-

wen van de federatie geen verbetering 

zichtbaar en moest deze drastische 

maatregel worden genomen om een door 

de gemeente in te stellen totaal visver-

bod voor het hele jaar te voorkomen. 

Illegale fuiken

In december hebben de Boa’s van de fed-

eratie gezocht naar fuiken die eventueel 

illegaal geplaatst zouden zijn. 

Van 1 september tot/met 30 november 

is het niet toegestaan om op paling te 

vissen met fuiken. De beroepsvissers 

mogen wel op wolhandkrab vissen maar 

dan moeten de fuiken zijn aangepast 

zodat paling kan ontsnappen. Voor het 

Kremersgemaal bij Termunten is een fuik 

aangetroffen die niet was aangepast. 

Het is een professionele fuik die door 

beroepsvissers wordt gebruikt. In de fuik 

zat een snoek van ongeveer 80 cm en 

enige kleine visjes alsmede een krab. 

De vissen zwemmen weer vrij rond.

Bovendien heeft de politie uit Delfzijl 

naar aanleiding van een melding van 

een sportvisser over illegaal geplaatste 

fuiken een controle uitgevoerd op het 

Termunterzijldiep. Hierbij was een aantal 

fuiken van de beroepsvisser aangetroffen. 

De door de politie gelichte fuiken waren 

voorzien van een ontsnappingsmo-

gelijkheid voor aal en waren bedoeld 

voor het vissen op wolhandkrabben. 

Tevens is een serie illegale schietfuiken 

uit het Termunterzijldiep gehaald. Deze 

fuiken, twee dubbele schietfuiken en één 

enkele schietfuik, waren aan de landzijde 

bevestigd aan een stok die bij normale 

waterstand net onder water had gestaan. 

Vanwege de lage waterstand bevond 

deze zich net boven water. 

De serie stond diagonaal in het diep en 

was verzwaard met twee blokken beton. 

De fuiken zijn in beslag genomen en zijn 

vernietigd. De controle van de politie 

werd uitgevoerd samen met één van onze 

federatiecontroleurs. 

De controleur stelde zijn eigen boot 

beschikbaar. 

De politie is hem zeer erkentelijk, want 

zonder onze vrijwilliger had dit niet tot 

dit resultaat geleid.
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