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>> ‘  ZIE GINDS KOMT DE HARKBOOT’ >> UPDATE ZEEFORELPROJECT LAUWERSMEER

kneepjes van het vak leren, zonder dat ze 
bang hoeven te zijn dat ze hun club dupe-
ren wanneer ze slecht vangen. Verder is 
het een voordeel, dat de teams onderling 
bepalen wanneer ze vissen, en waar. Zo 
zijn de wedstrijden goed in te passen in de 
competities van de verenigingen zelf.

JE MOET WINNEN
De teams die meedoen zijn enthousiast. 
De wedstrijden zijn van begin af aan span-
nend: je moet immers winnen om een 
ronde verder te komen. De vereniging die 
verliest ligt eruit. De winnaars gaan een 
ronde verder, totdat er uiteindelijk drie 
verenigingen overblijven die de finale vis-
sen. Meedoen? Zorg dan dat je met mini-
maal vijf vissers bent van dezelfde vereni-
ging. Er is zoals gezegd geen maximum. 
Laat de vereniging je team aanmelden bij 
de federatie. Dit moet vóór 1 april 2017 ge-
beuren. De federatie verricht de loting en 
stelt het wedstrijdschema vast. Vanaf dit 
jaar is er ook een landelijke finale, geor-
ganiseerd door Sportvisserij Nederland. 
Hierin strijden de beste teams uit de zeven 
federaties om de titel ‘Clubkampioen van 
het jaar’.

Voor de tweede keer op rij heeft het team van HSV De Blankvoorn uit 
Blijham het clubkampioenschap van de federatie gewonnen. HSV De 
Schoapwas uit Eext werd in een spannende finale verslagen. Is het 
team van De Blankvoorn onverslaanbaar? Welke vereniging gaat de 
uitdaging aan en durft het in 2017 tegen de kampioen op te nemen?

WIE DURFT?

W at houdt het federatief club-
kampioenschap in? Anders 
dan andere wedstrijden vis je 

niet individueel, maar in het team van je 
vereniging. Een team bestaat uit minimaal 

vijf vissers. Er is geen maximum, maar al-
leen de beste vijf vissers tellen mee in de 
einduitslag. Hierdoor is het clubkampioen-
schap laagdrempelig. Ook minder ervaren 
wedstrijdvissers kunnen meedoen en de 

MEER INFO
Kijk voor meer info op www.vissen.nl onder 
‘wedstrijden’.Het kampioensteam van HSV De Blankvoorn.
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‘VISSEN MET DE 
FEEDER, DAT KAN  

IEDEREEN’

Frans Luijckx met twee knappe brasems.

Frans Luijckx, de nieuwe voorzitter van Hengelsportfederatie Groningen 
Drenthe, is een verwoed sportvisser. Zijn passie is het vissen met de 

feederhengel. Daarnaast pakt hij ook wel de vaste stok. Witvissen zoals 
voorn en brasem vormen de hoofdmoot van zijn vangsten. Maar af en toe 
een winde, kolblei of zelfs karper zijn ook welkome gasten aan de water-

kant. We stelden hem acht vragen.

2 IS DAT MOEILIJK, VIS-
SEN MET DE FEEDER?
“Nee, helemaal niet. Je kunt het zo 

moeilijk maken als je zelf wilt, maar ik houd 
het juist eenvoudig. Met een feederhengel van 
tussen de 3,60 en 3,90 meter lang die licht en 
vooral soepel is. Een bijpassende molen met 
zinkend nylon en de basis is klaar. Laat je bij 
de keuze van molen en hengel adviseren in de 
hengelsportwinkel, dan zit je altijd goed.”

3 EN DAN, 
VISSEN?
“Ja. Hengel 

optuigen en de lijnmon-
tage kiezen, korf eraan, 
onderlijn monteren en je 
kunt vissen. Natuurlijk 
wel even van tevoren 
voeren. Dat is op zich 
ook niet zo moeilijk. Als 
je gaat voeren, gebruik 
je alleen de korf en laat 
je de onderlijn nog even 
van de montage af.”

4 HOE GAAT DAT VOEREN IN  
ZIJN WERK?
“Zelf neem ik in de meeste gevallen een grote korf met een laag 

gewicht. Bepaal eerst de plek waar je de voerplek wilt maken. Zet dan 
de lijn achter de lijnclip vast en zoek een vast punt aan de overkant 
waar je op kunt richten. Houd de hengel boven je hoofd en mik op 
het richtpunt. Beweeg de hengel recht naar voren ten opzichte van je 
lichaam. Als de korf aan de vlucht is begonnen, haal je de hengel direct 
naar achteren en houd je hem losjes in de hand. Komt de lijn tegen de 
lijnclip aan, dan maakt de hengel automatisch een voorwaartse bewe-
ging. Die zorgt ervoor dat de snelheid wordt afgeremd en de korf rustig 
in het water komt. Ga vooral oefenen. Je zult merken dat naarmate je 
dit vaker doet, je de voerkorf steeds secuurder kunt plaatsen.”

5 WAAR VIS JE HET LIEFST?
“Vanuit mijn woonplaats Sappemeer hoef ik niet eens ver weg. Het Winscho-
terdiep is dichtbij en daar kun je goed vissen. Maar ik kan ook heel erg genieten 

van een dag in het Lauwersmeergebied. Bij de Vlinderbalg, of tegenover het recreatie-
bungalowpark liggen 
mooie oevers waar je in 
alle rust kunt vissen én 
vangen. Maar dat niet 
alleen, ik geniet in dat 
natuurgebied ook van de 
vogels. Er vliegt van alles: 
zilverreigers, lepelaars, 
de bruine kiekendief. Als 
je geluk hebt, kun je zelfs 
een zeearend spotten. De 
combinatie van vissen en 
genieten van de natuur 
maakt voor mij het beeld 
compleet.”

6 ALLE VIS GAAT WEER TERUG?
“Natuurlijk! Ik vis voor de sport en ontspanning, niet voor 
consumptie. Dus de mooie exemplaren die ik vang, gaan 

snel ven op de foto. Dan heb je altijd een mooie herinnering aan 
een leuke visdag. Daarna gaat de vis uiteraard snel weer terug het 
water in.”

7 EN DE FOTO'S? FACEBOOK?
“De foto’s gebruik ik voor een andere hengelsporthobby. 
Ik ben freelance redacteur van het blad Witvis Totaal. 

Daar schrijf ik zo af en toe een artikel voor, en dan zijn foto’s 
natuurlijk onmisbaar.”

8 HEB JE TOT SLOT NOG EEN GOEDE 
TIP VOOR FEEDERVISSERS?
“Jazeker. Een tip die mij al veel brasems heeft opgeleverd. 

Elke keer dat je inwerpt, komt er een beetje nieuw voer op de stek. 
De school brasems blijft op en om de voerplek zwemmen én azen. 
Soms haal je weer binnen. Misschien omdat je het tijd vindt om 
je aas te vervangen, of omdat je al een tijdje geen beet meer hebt 
gehad. Of je vermoedt misschien dat de lijn niet goed zit. Haal dan 
heel voorzichtig en vooral langzaam het aas en de korf van de voer-
stek af. Beweeg de hengel langzaam en rustig zijwaarts achteruit. 
Pas als ik de top van de hengel twee meter heb verplaatst, draai ik 
de lijn binnen. Waarom die eerste meters zo rustig? Als je met een 
ruk de hengel aantrekt, schiet de voerkorf geheel onverwachts over 
de voerplek. Azende vis zal daar van schrikken en vluchten. Als er 
één vis schrikt en een onverhoedse beweging maakt, schrikt daar-
mee ook de rest van de school. Het azen stopt, de vis is weg. De vis 
zal langzaam, en vaak aarzelend, de voerplek weer benaderen. En 
dat duurt meestal wel een tijdje.”

1 VANWAAR JE  
VOORKEUR VOOR DE  
FEEDERHENGEL?

“Dat heeft te maken met mijn slechte ogen. 
Op afstand kan ik het puntje van de dobber 
niet goed zien; zeker niet een paar uur achter 
elkaar. Dat lukt wel voor even met een hengel 
van hooguit tien meter en een dikke antenne 
op de dobber, maar dan houdt het wel op. 
De top van de feederhengel ligt echter veel 
dichterbij en die zie ik dus wel goed.”

Het Lauwersmeer betekent voor Frans vissen én genieten van 
de natuur.
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Een van de initiatiefnemers voor de 
uitzet van karper in de grote 

scheepvaartkanalen was Eddy 
Norder, destijds regiobestuurslid 

van De Karper Sportvisserij Neder-
land. Inmiddels loopt ons proefpro-
ject – dat we samen met de noorde-

lijke waterschappen, Sportvisserij 
Nederland, De KSN Groningen 

Drenthe en Van Hall Larenstein 
uitvoeren – al twee jaar. 

Negentig robuuste vissteigers op een rij in de rietkraag van het 
Kanaal Veendam-Musselkanaal. Een project van zó’n omvang is bij 
de federatie niet eerder vertoond. De steigers zijn sinds september 
gereed en toegankelijk voor iedereen met de VISpas.

KARPERUITZET 
GROTE KANALEN

WEDSTRIJDBAAN VAN 
INTERNATIONALE ALLURE

Er zijn in het kader van dit project 
480 karpers uitgezet in het Noord-
Willemskanaal. Ze zijn voorzien van 

een tag en hebben deels ook een zender-
tje. Zo kunnen we de vissen volgen, en ho-
pelijk aantonen dat ze niet naar kwetsba-
re wateren trekken, zoals beken, en daar 
de boel op de kop zetten. Gaat dit goed, 
dan kunnen we met de waterschappen 
een uitzetprogramma opstellen voor de 
scheepvaartkanalen. Dit is volgens Eddy 
Norder hard nodig. “Ik draai al een aantal 

jaren mee, en weet wat voor een mooie 
vangsten er op de kanalen mogelijk waren. 
Nu is het ‘schrapen’ om een vis te vangen, 
ook omdat natuurlijke oevers zijn vervan-
gen door stalen damwanden.”

ZE GROEIEN GOED
“Maar ook op de kanalen die wat natuur-
lijker zijn, holt de karperstand achteruit”, 
weet Eddy. Hij is blij dat de federatie op 
tal van afgesloten wateren het karperbe-
stand heeft aangevuld. Eddy noemt het 
Heeresmeer in Oude Pekela als voorbeeld. 
Dat heeft zich momenteel ontwikkeld tot 
een top-karperwater. De uitgezette vis-
sen doen het erg goed en zijn in een paar 
jaar tijd flink gegroeid. En het Noord-Wil-
lemskanaal? “Ik heb hier al projectkarpers 
gevangen. Ze zien er goed uit en groeien 
goed. Het valt me wel op, dat van veel vis-
sen de tags zijn verdwenen. Ook blijven ze 
redelijk bij elkaar, vooral op het zuidelijke 
deel.”

FOTOGRAFEER LINKERKANT
“Als je een vis vangt zonder tag, maak dan 
in ieder geval een foto van zijn linkerkant. 
Stuur die foto vervolgens naar karper@
sportvisserijnederland.nl”, vraagt Eddy Nor-
der. “Zo draag je bij aan het onderzoek en 
daarmee aan het behoud van je hobby. 
Want de uitkomsten van dit onderzoek 
zijn allesbepalend voor toekomstige uitzet 
van karper in alle grote kanalen.”

A an het moment dat de eerste 
paal in de kanaalbodem werd 
geheid, zijn jaren van voorberei-

dingen vooraf gegaan. Dankzij medefi-
nanciering door Sportvisserij Nederland 
en een flinke subsidie van het Program-
ma Landelijk Gebied Groningen kon de 
aanleg in april van start gaan. Daarna 
ging het snel; in amper vier maanden 
heeft de firma Wedeka uit Ter Apel de 
klus geklaard. Nu liggen er maar liefst 
negentig steigers op exact 17,5 meter af-
stand van elkaar. Vijftien van de steigers 
zijn geschikt voor twee personen. Bo-
vendien is er een steiger aangepast voor 
invaliden met een rolstoel. Elke steiger 
heeft een eigen loopplank. Hoewel ka-
naaldijken normaliter niet toegankelijk 
zijn voor auto’s, is deze verhard met gras-
stenen, zodat sportvissers tot bij de stei-
gers kunnen parkeren. 

WEDSTRIJDEN
De meeste federatiewedstrijden wer-
den tot nu toe gevist aan het Noord-
Willemskanaal op het gedeelte tussen 
Assen en Groningen. Dit stuk van het 
kanaal is goed toegankelijk en je kunt 
er veel vissers en auto’s kwijt. Alleen 
zijn de vangsten er vaak niet om over 
naar huis te schrijven, vooral niet als 
je minder gunstig hebt geloot. Het Ka-
naal Veendam-Musselkanaal vormt nu 
een mooi alternatief. Uiteraard mede 
dankzij de goede visstand en de goede 
waterkwaliteit. De wedstrijdbaan is zo 
aangelegd dat die voldoet aan de natio-
nale voorwaarden voor officiële viswed-
strijden. We kunnen de komende jaren 
in Stadskanaal dus zeker Nederlandse 
Kampioenschappen verwachten en mo-
gelijk zelfs ook een Europees - of wereld-
kampioenschap.

OPENBAAR
De baan is op 17 september officieel in 
gebruik genomen middels een speci-
ale openingswedstrijd. De aanmeldin-
gen waren zo talrijk, dat het wedstrijd-
traject in no time vol zat. Het startsein 
van de openingswedstrijd werd gegeven 
door wethouder Peter Gelling van Stads-
kanaal. Winnares werd Yvonne Bruins-
Van Oort uit Hoogezand. De vier mooie 
zeelten en vijf grote brasems die zij ving, 
maakten het verschil en bezorgden haar 
de zege. Als er geen wedstrijden plaats-
vinden, zijn de steigers openbaar toe-
gankelijk. Iedereen met de VISpas kan er 
dan recreatief vissen. Als je er eens een 
kijkje gaat nemen, zul je zien dat hier 
dankbaar gebruik van wordt gemaakt. 
Je vindt de wedstrijdbaan tussen de Van 
Boekerenweg en de Onstwedderweg in 
Stadskanaal.

Terugvangsten in het Noord-Willemskanaal en 
de omgeving.

De baan bestaat uit 1- en 2-persoons steigers. Hier zie je de 2-persoons variant.

De dijk is verhard, zodat parkeren langs het 
parcours is toegestaan.

Dankzij de steigers kan er tussen de  
oeverbegroeiing worden gevist.

>> MELD 
TERUGVANGSTEN
In totaal zijn er tot nu toe 201 karpervangsten 
gemeld door 105 vissers. Koploper is Levy de 
Koning die dertien spiegelkarpers wist te 
vangen. Een van de vissen is in amper vier 
maanden tijd gegroeid van 2,2 naar 5,1 kg. Ze 
doen het dus prima. De meeste terugvang-
sten komen van het Noord-Willemskanaal 
zelf, maar er zijn ook meldingen van het 
Foxholster- en Zuidlaardermeer en het Win-
schoterdiep. Meld je vangsten via karper@
sportvisserijnederland.nl. Ook eerdere vang-
sten die je nog niet hebt doorgegeven, kun 
je alsnog aanmelden. Je wordt beloond met 
een knuffelkarper of de Veldgids Nederlandse 
Zoetwatervissen.

Eddy Norder met 
een flink gegroei-
de projectspiegel 
uit het Noord-
Willemskanaal.
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‘  ZIE GINDS KOMT 
DE HARKBOOT’

Waterschap Hunze en Aa’s, de ‘viskelu van Wedde’ en 
de federatie hebben goede afspraken gemaakt waar-
mee de vrijwilligers van de plaatselijke vereniging ver-

der kunnen. Resultaat: mooie visplekken in de dichte rietkragen, 
waar inmiddels gretig gebruik van wordt gemaakt. Maar er is dit 
jaar meer gebeurd om de bevisbaarheid van de wateren te verbe-
teren. We geven hier twee voorbeelden van de succesvolle inzet 
van de nieuwe aanwinst van de federatie: de maai-harkboot.

KANAAL BUINEN-BUINERVEEN
Grote velden gele plomp en een oerwoud aan ondergedoken wa-
terplanten maakten het onmogelijk om in het circa 2,5 km lange 
Kanaal Buinen-Buinerveen een hengel uit te gooien. Dichte op-
slag van bramen en elzen deed de rest. Het kanaal is van de ge-

De kreet ‘De vis zit er al, nu wij nog’, waarmee Jan-
Hindrik Brouwer uit Wedde vorig jaar bij de federatie 
kwam, is inmiddels achterhaald. De vis zit er nog 
steeds, maar nu kunnen ook de vissers weer terecht bij 
de Westerwoldsche Aa bij zijn dorp. 

>> HARKEN EN MAAIEN MET DE BOOT
De federatie heeft een kleine 18.000 euro geïnvesteerd in een hark-maaiboot. De investering wordt terugverdiend 
met de opdrachten die het bedrijf Sterkleon met deze boot voor de federatie gaat uitvoeren. Je vindt info over de 
toegepaste techniek op www.harkboot.nl. Met deze boot pakken we de komende tijd problematische waterplanten-
groei aan, in dié viswateren die bij de waterschappen en gemeenten zelf geen prioriteit hebben om op te schonen. De 
federatie hoopt zo diverse wateren waar voorheen veel werd gevist, weer bevisbaar te maken.

>> KUNSTAASVISSEN 
IN VIJVERS WORDT 
TOEGESTAAN 
In de vijvers in de bebouwde kom gelden 
strengere regels dan in andere wateren. Je 
mag met maximaal één hengel vissen en 
alleen met ‘aangewezen aassoorten’. Nacht-
vissen is niet toegestaan en alle vis moet 
worden teruggezet.

Nu zijn spinners, pluggen en ander kunstaas 
niet toegestaan in vijvers. De reden was 
dat dit in de regel kleine wateren zijn. Staat 
iemand met kunstaas te gooien, dan kun-
nen collega-vissers met een vaste stok of 
werphengel daar last van hebben. Kunstaas-
vissen is echter erg populair bij de jeugd. Bo-
vendien is die vaak aangewezen op viswater 
in hun woonomgeving: vijvers. Vandaar dat 
de federatie met ingang van 2017 de regel 
schrapt dat je niet met kunstaas groter dan 
2,5 centimeter in vijvers mag vissen.

meente Borger-Odoorn, maar die maakte geen aanstalten om 
groot onderhoud te plegen. Geert Boekholt uit Buinerveen kwam 
in actie en benaderde Plaatselijk Belang en de federatie. Het bal-
letje kwam zo aan het rollen, met als resultaat dat er in het najaar 
visstekken zijn gezaagd in de opslag op de oevers. Met de hark-
boot zijn open plekken gemaakt in de dichte massa waterplanten 
bij de nieuwe stekken. 

PAD GEMAAID
Ook is een strook vrijgemaakt van tweehonderd meter lengte 
waar jeugdactiviteiten en wedstrijden kunnen worden gehou-
den. De gemeente heeft het pad langs het kanaal kort gemaaid. 
Resultaat: je kunt weer vissen op het prachtige bestand aan ruis-
voorn, zeelt, karper en roofvis. Het werk is zó uitgevoerd, dat de 
plantenminnende vissoorten voldoende beschutting en paaimo-
gelijkheden houden. 

PARKVIJVER WINSCHOTEN
Vissen in gemeentevijvers is populair bij de omwonenden en dat 
is geen wonder. De vijvers hebben vaak een prima visstand, zijn 
goed te bevissen en je hoeft er geen kilometers voor te maken. 
Vissen in de parkvijver in Winschoten was echter nauwelijks nog 

mogelijk; de vijver zat van voor tot achter dicht met gele plomp. 
Als een gehaakte karper hierin terechtkwam, kon je het wel ver-
geten. Met goedkeuring van de gemeente Oldambt schakelde de 
federatie de harkboot van Sterkleon in. Die is zo ontworpen, dat 
de wortelstokken van de plomp uit de bodem worden getrokken. 
Plaatselijke vrijwilligers hielpen de klus te klaren, met als resul-
taat dat je er weer kunt vissen. Twee dagen na de ingreep werd er 
alweer gevangen.

ZELF OOK AAN DE SLAG?
De federatie ondersteunt vrijwilligers die zelf de handen uit de 
mouwen willen steken om de viswateren in hun omgeving be-
visbaar te houden. De eerste stap is het samen bekijken van de 
problemen, en kijken wat er nodig is om de situatie te verbete-
ren. Vervolgens gaat de federatie met de watereigenaar of beheer-
der in overleg om de (on)mogelijkheden van zelfwerkzaamheid 
in kaart te brengen, waarna een convenant met afspraken wordt 
opgesteld. We zijn hier nu een aantal jaren mee bezig en zien het 
aantal projecten gestaag toenemen. Maar er kan altijd meer bij. 
Dus: ervaar je problemen met de toegankelijkheid en bevisbaar-
heid van wateren? Neem dan contact op met de federatie via 
overlast@vissen.nl. 

DE BEVISBAARHEID 
VAN ONZE WATEREN 
VERBETERT GESTAAG 
DANKZIJ DIT SOORT 
PROJECTEN

De speciaal geconstrueerde hark 
trekt wortelstokken tot twintig 
centimeter diepte uit de bodem.

Vanaf 2017 is kunstaasvissen in vijvers binnen de 
bebouwde kom toegestaan.
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Al een aantal jaren zijn de federatie en enkele partners bezig met 
het project ‘Vissen voor Verbinding’, ook wel het ‘Zeeforelproject 
Lauwersmeer’. Dat gaat niet van een leien dakje: een noodzakelijke 
bijdrage vanuit het Waddenfonds is nog niet toegewezen. 

ZEEFORELPROJECT, 
EEN UPDATE

Het project geniet veel sympathie van overheden, ondernemers en sportvis-
sers. De Provincie Groningen is er veel aan gelegen dat het project doorgang 
vindt en gaat het eind dit jaar nogmaals bij het Waddenfonds indienen. De 

provincie vervult tevens het penvoerderschap. Ondanks het ontbreken van subsidie is 
het project in 2016 niet stil blijven staan. Voor de tweede keer is er grote én kleine zee-
forel uitgezet.

LAUWERSMEER
De duizend grote zeeforellen die in april voor het tweede opeenvolgende jaar in het 
Lauwersmeer zijn uitgezet, waren tussen de vijfhonderd en duizend gram. Deze uit-
zettingen moeten het vistoerisme hier stimuleren. Dit jaar zagen we regelmatig wa-
dende vissers uit alle hoeken van Nederland hun geluk beproeven. We hebben mel-
dingen ontvangen van bijna vijftig gevangen vissen, maar we weten dat er veel meer 
is gevangen. 

BEEKLOPEN 
Net als in 2015 vonden ook in het voorjaar van 2016 bijna tienduizend kleine Noord-
Duitse zeeforellen een nieuwe ‘Heimat’ in het Groote Diep en Oostervoortsche Diep. 
Ze waren toen ongeveer 2,5 centimeter, maar zijn inmiddels flink gegroeid. We ont-
vingen in augustus foto’s van een vader die samen met zijn zoontje met een schepnet 
vijf forellen van zo’n elf centimeter had gevangen. Op 18 oktober heeft heeft Sport-
visserij Nederland weer een visserijkundig onderzoek uitgevoerd. Uit deze steekproef 
bleek dat de jonge visjes het goed doen. De grootste zeeforel was in een half jaar uit-
gegroeid tot 13,7 cm.

Germ met een knappe zeeforel.

De Woolly Bugger is een 
bewezen patroon.

>> ‘MET ZEEFOREL IS 
HET ANDERS’
Germ Zeephat, medewerker van 
Sportvisserij Fryslân en verwoed 
sportvisser, viste hoogstens een 
enkele keer vanaf een boot in het 
Lauwersmeer op roofvis. Maar met de 
zeeforel is het anders. “Na de eerste 
uitzet dacht ik: duizend vissen op 
tweeduizend hectare water, dat wordt 
moeilijk. Maar ik hoorde verhalen over 
goede vangsten en nam zelf de proef 
op de som. Ik viste bij de Vlinderbalg 
en het Robbengat. De eerste keer had 
ik in anderhalf uur tijd twee forellen 
gevangen en drie aanbeten gemist. 
Dat smaakte naar meer. De keer hier-
op had ik ‘slechts’ één vis, maar toen 
waaide het hard en was het water 
troebel. Desondanks: wél vis!” Germ 
vist op het Lauwersmeer wadend met 
de vliegenhengel, een vijfje met een 
medium zinklijn. Een zwarte Woolly 
Bugger, niet al te groot, doet de rest. 
Hij vist alleen met de vlieg, maar klein 
kunstaas zoals een plugje lijkt hem 
ook kansrijk. 

Wadend vissen op 
het Lauwersmeer.


