
2017
Hengelsportfederatie 
Groningen Drenthe 

Jaarverslag



Voorwoord
Bevlogen karpervissers die meehelpen bij 

het uitzetten van karper in onze wateren. 

Monitoorders die wekenlang meewerken 

bij visstandonderzoeken. Vrijwilligers 

uit de districten en verenigingen die 

visstekken onderhouden en schoonmaak-

acties op touw zetten. Vrijwilligers die de 

federatiekampioenschappen organiseren 

en in goede banen leiden. Bestuurders van 

onze verenigingen, districten en ook de 

federatie zelf. En zo kunnen we nog even 

doorgaan. 

Onze vrijwilligers... allemaal verschillende 

mensen maar met één overeenkomst: 

ze zijn enorm betrokken bij de federatie 

en de sportvisserij in de regio. Dankzij die 

betrokkenheid kan de federatie op vele 

terreinen actief zijn en staan we er met 

elkaar anno 2018 goed voor. 

We zijn er voor de sportvissers. 

Dankzij de vrijwilligers kunnen we zeggen: 

‘Voor de sportvisser, door de sportvisser.’  

Onze medewerkers op het 

federatiekantoor zorgen er hierbij voor dat 

de dagelijkse contacten in onze regio met 

de water- en terreinbeheerders, 

gemeenten, provincies en andere 

organisaties in goede banen verlopen of 

verder worden verdiept. 

Dit werk is ze meer dan toevertrouwd en 

maakt overduidelijk dat een professioneel 

kantoor dat flexibel en met korte lijnen 

in de eigen regio opereert een essentieel 

onderdeel is van onze gehele organisatie 

als het gaat om de behartiging van de 

sportvisserijbelangen. 

Betrokken en bevlogen...

Na 2 jaar voorzitterschap sta ik nog steeds 

versteld van de enorme betrokkenheid 

van ons vrijwilligerslegioen. Vrijwilligers... 

We kunnen er binnen de federatie geen 

dag zonder, zij houden de organisatie 

draaiende. En het zijn er nogal wat die 

voor ons in de weer zijn. Ik laat ze even de 

revue passeren.

Vismeesters die de scholen langs gaan om 

de kinderen verantwoord te leren vissen. 

Controleurs die zorgen dat de visserij 

volgens de regels verloopt, samen met de 

buitengewone opsporingsambtenaren. 

Vrijwilligers uit de verenigingen die uit 

vissen gaan met bewoners van 

zorginstellingen.



Sportvisserij Nederland, dat namens de 7 

federaties de landelijke 

belangenbehartiging voor haar rekening 

neemt en de federaties desgevraagd op 

deskundige wijze ondersteunt, 

is hierin onmisbaar. 

Het grote meerjaren onderzoek naar het 

trekgedrag van uitgezette karper dat 

heeft geleid tot een uniek met de 

waterschappen afgestemd uitzetplan 

voor karper in onze kanalen is een 

sprekend voorbeeld hoe deze 

samenwerking tot goede resultaten leidt. 

De Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe bestaat inmiddels meer dan 15 

jaar, maar ik heb het gevoel dat ze juist 

de laatste jaren meer en meer in topvorm 

verkeert. 

Dit jaarverslag spreekt boekdelen. 

Dat ik daar als voorzitter deel van uit mag 

maken vervult me met trots. 

Een bescheiden ‘dank u wel’ is op zijn 

plaats.

Frans Luijckx 
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Roelf Pot, waterplantenexpert, legt uit aan 
bestuurders HSV Ermererfscheiodenveen welke 
planten in het water groeien

Kantoor/Bestuur

In 2017 was een bewogen jaar voor het 

kantoor zowel in de prive als werksfeer 

is het een en ander gebeurd. 

In onderling overleg is er afscheid 

genomen van een van de medewerkers. 

Dit jaar wordt bekeken of deze functie 

weer moet worden opgevuld . 

De uitgifte van de VISpassen 2018 verliep 

zonder noemenswaardige problemen. 

Er nemen steeds meer verenigingen deel 

aan de verenigingsservice, dit neemt het 

kantoor veel werk uit handen.

In 2016 deden er 66 verenigingen mee 

aan de ledenservice, dat waren toen 

20.613 leden. In 2017 deden er 76 

verenigingen mee aan de ledenservice, 

dat waren 24.419 leden.

Voor 2018 zijn er 84 verenigingen die 

meedoen aan de ledenservice, en dat 

zijn er tot nu toe 26.789 leden 

uiteraard worden dit er meer aangezien 

het seizoen nog echt moet beginnen.

1. KANTOOR & 
    BESTUUR
SPORTVISSERIJ NEDERLAND

De samenwerking met Sportvisserij 

Nederland is goed. Er worden vele projecten 

gezamenlijk uitgevoerd. Juridische en 

visstandvraagstukken worden door Sport-

visserij Nederland kundig beantwoord en 

helpen ons om de juiste informatie aan onze 

partners te geven. 

Voor de toekomst wordt gezamenlijk 

gekeken welke organisatiestructuur in deze 

moderne tijd het beste voor de sportvisser 

is. 

Federaties

De samenwerking  met de 6 overige federa-

ties is prima. De samenwerking is verbeterd 

en geintensiveerd door de invulling van de 

diverse landelijke overleggen. 

Actiepunten: 
- Wekelijkse cursus ledenservice voor    
  de HSV’s
- Aantal deelnemende HSV aan de   
  ledenservice verhogen.
- Reviltaliseren verenigingen
- Kleine verenigingen met minder     
 dan 75 leden gebruik laten maken           
 van de verenigingsservice
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Projecten

Het Migratie onderzoek karper 

Noord-Willemskanaal was een project 

met een lange adem. Het is immers al 

drie jaar geleden dat de eerste karpers 

in het Noord-Willemskanaal zijn 

uitgezet om te onderzoeken of ze naar 

kwetsbare wateren trekken om daar de 

boel op de kop te zetten. 

Eind 2017 was het onderzoek 

afgerond. Op basis van de positieve 

uitkomsten is het Uitzetplan karper 

voor de Groninger en Drentse kanalen 

opgesteld dat door de waterschappen 

is goedgekeurd. 

Het Uitzetplan heeft een looptijd tot 

2031 en garandeert over de jaren een 

uitzet van karper die zal leiden tot 30 

kilo karper per hectare kanaalwater. 

Een fraai resultaat, bereikt in een prima 

samenwerking van onze federatie, 

Sportvisserij Nederland, de water-

schappen Hunze en Aa’s en Noorder-

zijlvest en de KSN regio Groningen 

Drenthe.

Voor het Zeeforelproject Lauwers-

meer - Vissen voor Verbinding is helaas 

blijkbaar een nog langere adem nodig 

dan voor het karperproject. Meerdere 

malen is de indiening van het project 

bij het Waddenfonds uitgesteld om 

het plan meer in de vorm te kneden 

die toekenning van subsidie kans-

rijk maakt. De nieuwste – opnieuw 

vertragende – ontwikkeling is dat het 

Waddenfonds heeft bepaald dat alle 

projecten die met vismigratie van doen 

hebben moeten worden onderge-

bracht in 1 grote aanvraag onder de 

noemer Ruim Baan voor Vissen 2.0. 

De verwachting is nu dat dit medio 

2018 gereed kan zijn.

Monitoringsteam

Ook in 2017 hebben de waterschap-

pen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s 

de vanuit Europese regels verplichte 

monitoring van de visstand in hun 

wateren uitgevoerd in samenwerking 

met de beroepsvissers en het monitor-

ingsteam van de federatie. Noorder-

zijlvest voert de monitoring in eigen 

beheer uit, Hunze en Aa’s besteedt dit 

uit aan bureau VisAdvies. De visstand 

is dit jaar onderzocht in ondermeer het 

stroomgebied van de Westerwoldsche 

Aa, Damsterdiep en omgeving, 

Aduarderdiep, Hoendiep, kanalen 

Fiemel. Ook het Lauwersmeer is 

gemonitoord, door bureau Koeman en 

Bijkerk.

De werkwijze van samenwerking in de 

monitoring vindt al een groot aantal 

jaren plaats. Het is hierbij wel zaak 

om het team vrijwilligers op sterkte te 

houden en te zorgen voor voldoende 

visherkenning in het team.

De vrijwilligers van het monitoring-

steam hebben ook meegewerkt aan 

onderzoek naar de effectiviteit van 

vismigratie voorzieningen.



Monitoring

Zeeforel

Visie Vismigratie

De eerste Visie Vismigratie van de 

waterschappen Noorderzijlvest, Hunze 

en Aa’s en onze federatie uit 2006 was 

zeer vooruitstrevend. Niet alleen waren 

alle honderden vismigratie-barrières 

tussen waddenkust en bovenlopen in 

kaart gebracht, ook was per knelpunt 

aangegeven hoe je deze vispasseerbaar 

kunt maken en tegen welke kosten.

De Visie Vismigratie had een looptijd 

van 10 jaren. In deze periode zijn veel 

gemalen, stuwen en andere kunstwerk-

en vispasseerbaar genmaakt, maar 

we zijn er nog niet. In 2017 is door de 

waterschappen en de federatie gestart 

met de actualisatie van de Visie. 

Deze moet in 2018 zijn afgerond.

Visbeleid Vechtstromen

In uitstekende samenwerking met onze 

buurfederatie Sportvisserij 

Oost-Nederland én Sportvisserij 

Nederland werken we mee aan de tot-

standkoming van de nota Visbeleid van 

waterschap Vechtstromen, dat zowel in 

Drente als in Overijssel is gelegen. 

De sportvisserij krijgt een stevige plaats 

in de nota. Ook Vechtstromen staat 

positief tegenover de hengelsport en 

het gebruik van haar water en oevers 

door sportvissers. Met onze wensen, 

bijvoorbeeld het zelf onderhouden van 

visstekken en oevers, wordt terdege 

rekening gehouden.

VBC Lauwersmeer

Sportvisserij Fryslân en onze federatie 

zijn gezamenlijk schubvisrechtheb-

bende op het Lauwersmeer. 

Twee beroepsvisbedrijven zijn 

gezamenlijk aalvisrechthebbende. 

Aangezien het Lauwersmeer een 

rijkswater is, is een Visstandbeheercom-

missie hier verplicht. Ook waterschap 

Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer 

maken deel uit van deze VBC. 

Oud-federatievoorzitter Herman Dirks 

is onafhankelijk voorzitter. De VBC is in 

2017 drie maal in vergadering bijeen 

geweest. Deze vergaderingen verlopen 

in een goede sfeer.

VBC Drents-Overijsselse Delta

Waterschap Drents-Overijsselse Delta 

is ons enige waterschap dat een VBC 

in het leven heeft geroepen. Met de 

overige waterschappen hebben wij 

regelmatig rechtstreeks ambtelijk en 

bestuurlijk overleg. Het grootste deel 

van de Drents-Overijsselse Delta ligt in 

Overijssel. 

Ook Sportvisserij Oost-Nederland maakt 

daarom deel uit van de VBC, net als 

Overijsselse beroepsvissers, Staatsbos-

beheer en Natuurmonumenten

Actiepunten: 
- Uitbreiding monitoringsteam.
- Bijscholing visherkenning 
  monitoringsteam 
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Algemeen

Een nieuwe kandidaat voor de functie 

Portefeuillehouder Jeugd heeft zich 

aangemeld in de persoon van Jan Willem 

Wijers. 

Vismeesters en activiteiten: 
I Jeugdzaken, de cijfers van 2017 op een 

rij. 

In het afgelopen jaar zijn onze vismeesters 

weer behoorlijk druk geweest met het 

geven van vislessen en visclinics. Ze heb-

ben ook ondersteuning gegeven bij open 

dagen van verenigingen, zoals de Jeugd-

hengelsportvereniging, de Onderduiker 

uit Veendam en Foxhol. Natuurlijk ontbrak-

en ook de activiteitenweek (Summerbreak) 

van de gemeente Assen niet en het Hunze-

festival op het bezoekerscentrum Reitdiep 

van het Groninger Landschap. Sinds een 

aantal jaren wordt door de vismeesters 

ook een jeugdvismiddag gehouden in de 

Hamburgervijver in Groningen. 

Al sinds jaar en dag op het programma 

van onze multi-inzetbare vismeesters staat 

het evenement Racen tegen Kanker, waar-

bij kinderen met kanker en hun gezinnen 

worden uitgenodigd voor allerlei activitei-

ten op en rond het TT-circuit van Assen. 

De gezinnen kunnen dan even de zorgen 

thuis laten en genieten van alle wilde 

activiteiten zoals racen op het TT-circuit. 

Een mooi rustpunt vormt dan het maken 

van een vistuigje met een vismeester. De 

kinderen krijgen het tuigje en een hengel 

mee naar huis. 

Al deze activiteiten hebben geresulteerd 

in een lichte stijging van het aantal visless-

en en clinics van 28 naar 32 in 2017. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren heb-

ben de vismeesters geen vislessen meer 

gegeven op camping Wedderbergen.  

Voor 2018 zijn de vismeesters van plan 

om zich ook te richten op het snoeken en 

karperen. 

De Spiekvijver in Beilen is opgeknapt en 

op 15 september werd de vijver heropend 

door wethouder Gert Jan Bent van de 

gemeente Midden-Drenthe en Herman 

Odink Drents Overijsselse Delta. Nog veel 

belangrijker was dat de jeugd uitgenodigd 

was om te kijken hoe er karpers werden 

uitgezet, maar vooral hoe er gevist kon 

worden. Dit uiteraard onder begeleiding 

van onze vismeesters. 

Het aantal kinderen dat hierdoor op een 

enthousiaste manier met het vissen in 

aanraking is gekomen, is gestegen van 526 

naar 748. Daar doen we het toch voor! 

De grote dank gaat uit naar onze vis-

meesters, die niets te gek vinden en zich 

vol overgave de aanvragen en jeugdactivi-

teiten oppakken. Hulde!



Toekomst Vismeesters
De vismeesters vervullen al jarenlang 

een belangrijke rol in de educatie. 

Vooralsnog zijn zij vooral gespe-

cialiseerd in het leren om te gaan met 

dobber en vaste stok. Dit moet een 

belangrijk onderdeel blijven van hun 

werkzaamheden. 

De interesse in het vissen, ook bij de 

jeugd, begint echter te verschuiven naar 

meer gespecialiseerde vistechnieken 

zoals roofvissen met kunstaas en het 

vissen op karper. 

Het zou een positieve ontwikkeling 

zijn voor de interesse van de jeugd en 

viswelzijn als deze vismeesters ook 

ondersteuning kunnen geven in deze 

technieken. 

Als de vismeesters open staan voor een 

dergelijke ontwikkeling, dan kan de 

federatie ondersteuning geven in de 

vorm van materiaal of scholing.

Actiepunten;
- Stimuleren gebruik loodvervangers   
  bij vislessen
- Actief zogenaamde vishelden aan   
  de federatie binden
- Streetfishing verder uitbreiden
- Sociale media voor jongeren
- Andere vistechnieken aanbieden 
  bij vislessen 

Communicatie en vindbaarheid
De manier waarop men, en speci-

fiek jongeren zich laten informeren 

verandert in rap tempo. De nadruk ligt 

op sociale media. We maken al gebruik 

van Facebook, een medium dat al fa-

natiek gebruikt wordt om informatie te 

verspreiden over wat de federatie doet, 

maar we moeten niet vergeten andere 

‘hippe’ media te gebruiken. 

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 

Instagram. We gebruiken dit medium 

al, maar met een kleine 80 volgers op 

dit moment is het publiek zeer beperkt. 

Dit medium kan een boost gebruiken 

door een media offensief met 

zorgvuldig gekozen hashtags en 

verwijzingen van vissers met veel 

volgers. Hierover meer onder het kopje 

’Vishelden’.

‘Vishelden’
Er zijn een aantal vissers actief op 

het internet die zelf filmpjes maken, 

zogeheten vloggers en vissers die 

zeer populair zijn op sociale media. 

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 

viskid Boaz. Deze jongeman heeft 

filmpjes die meer dan 100.000 keer zijn 

bekeken en bereiken daarbij een groot 

publiek. Ook op de jeuggdag van 

federatie Fryslân bleek eens te meer 

dat bepaalde jeugdige vissers ongek-

end populair zijn. Deze vissers zouden 

fantastische ambassadeurs zijn voor de 

sport en aandacht kunnen vestigen op 

onderwerpen of evenementen waar we 

zelf deze jeugd niet kunnen bereiken. 



De rol van verenigingen
Uit het onderzoek 'Wat wil de sportvis-

ser' is  gebleken dat vooral de jeugdige 

visser, in tegenstelling tot de andere 

leeftijdsgroepen, graag meer dingen 

wil doen in verenigingsverband. 

We zijn van mening dat verenigingen 

een cruciale rol kunnen spelen in het 

enthousiast maken van de jeugd en dat 

deze jeugd heel veel kan leren van de 

ervaringen van ervaren hengelsporters. 

Uit ervaring blijkt echter dat de meeste 

verenigingen terughoudend zijn in 

het organiseren van activiteiten voor 

de jeugd. Op dit vlak kan veel winst 

worden geboekt. We hopen daarom 

dat vanuit het project 'revitalisering 

hengelsportverenigingen'  het 

organiseren van activiteiten een 

nieuwe impuls krijgt.

Streetfishing
Streetfishing heeft een vlucht 

genomen in de sportvisserij en er lopen 

vele initiatieven voor wedstrijden. 

De gemiddelde streetfisher is zeer 

actief op sociale media en zorgt voor 

een goede zichtbaarheid van de sport. 

Streetfishing is daarnaast zeer geschikt 

voor competities of wedstrijden en is 

om die reden een kans om vooral bij 

de iets oudere jeugd te bereiken door 

evenementen te organiseren. 

De locaties zijn vooralsnog beperkt tot 

de binnenstad van de stad Groningen, 

omdat dit één van de weinige ge-

bieden is met voldoende diepte , allure 

en visstand om geschikt te zijn voor 

een evenement.  
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Visserslatijn
Sinds de start van Visserslatijn 

in 2015 is het project waarin we met de 

plaatselijke hengelsportverenigingen 

visdagen organiseren voor bewoners 

van zorgcentra die niet meer in staat 

zijn zelf naar buiten te gaan gestaag 

gegroeid. In 2017 hebben we 17 

verbindingen van verenigingen met 

tehuizen tot stand gebracht. 

Visserslatijn voeren we samen uit met 

IVN regio noord. Het past perfect in het 

landelijke project Grijs, Groen & 

Gelukkig van IVN. Contact met de 

natuur draagt bij aan de gezondheid, 

het welzijn en het levensgeluk van 

Zorgcentra-bewoners.

Grijs, Groen & Gelukkig is een landelijk 

IVN-project, Visserlatijn is nog regio-

naal Gronings-Drents. Het doel is om 

Visserslatijn ook landelijk uit te voeren, 

maar daarvoor is de medewerking van 

de overige federaties onder coördinatie 

van Sportvisserij Nederland nodig. 

De eerste gesprekken met Sportvisserij 

Nederland zijn al gevoerd. Hopelijk lukt 

dit, want het plezier dat je de 

deelnemers met een middag vissen 

doet, is onbeschrijfelijk. Bovendien 

zorgt Visserslatijn voor enorm positieve 

reacties, ook in de plaatselijke pers.

Visie Rietplassen Emmen

De Rietplassen bij Emmen bestaan al 

meer dan 20 jaar. Sinds de aanleg is er 

niets meer aan gedaan. 

De wijkvereniging Rietlanden nam het 

initiatief om een toekomstvisie voor 

de plassen op te stellen. De gemeente 

Emmen omarmde dit initiatief en werkt 

hieraan mee. Onze verenigingen Het 

Meuntje uit Emmen en ’t Dobbertje uit 

Erica-Nieuw-Amsterdam hebben samen 

met de federatie een visie op papier 

gezet waarmee de 

sportvisserijmogelijkheden op deze 

fraaie plassen flink zullen toenemen. 

De visie is in dank aanvaard.

Actiepunten: 

- Visactiviteiten met relaties 
- Meer verenigingen betrekken bij   
  zelfwerkzaamheid.
- Fietssnelweg
- Andere opzet Fishing Hero 4 a day
- VISTVXXL
- Met de HSV bereikbaarheid en 
  bevisbaarheid vd wateren vergroten
- Het aanleggen van de 
  zogenaoemde ED Stoopvijvers
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Visrechten

De basis voor de sportvisserij zijn 

de visrechten. De federatie huurt de 

visrechten van meer dan 90% van alle 

oppervlaktewateren in onze regio van 

de waterschappen, beide provincies, tal 

van gemeenten en andere organisaties.

Ons uitgangpunt is dat zo veel mogelijk 

viswater is opgenomen in de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren. De basis voor de sportvis-

serij zijn de visrechten. 

De federatie huurt de visrechten van 

meer dan 90% van alle oppervlaktewa-

teren in onze regio van de waterschap-

pen, beide provincies, tal van gemeent-

en en andere organisaties.

Ons uitgangpunt is dat zo veel mogelijk 

viswater is opgenomen in de Gezamen-

lijke Lijst van Nederlandse Viswateren 

zodat iedere VISpashouder er gebruik 

van kan maken. Daarom benaderen wij 

aangesloten verenigingen die zelf nog 

visrechten huren met het verzoek deze 

over te dragen aan de federatie. 

Wij nemen dan ook het onderhoud 

van deze wateren op ons. Zo is in goed 

overleg met de gemeente Tynaarlo, 

hsv Tynaarlo-Vries en onze federatie 

afgesproken dat de visrechten van alle 

gemeentewateren naar de federatie 

gaan, inclusief de vijvers bij ons kantoor.

Ook is de federatie actief bezig om 

ontbrekende visrechten in gemeenten 

te verwerven. Voorbeelden zijn Noor-

denveld, Winsum, Borger-Odoorn en 

Oldambt.

Dit past in ons streven om verspreid in 

de regio zogenoemde Ed Stoop-

visvijvers in te richten waar (begin-

nende) hengelaars dankzij extra visu-

itzet grote kans hebben op een goede 

vangst, zoals je elders in het jaarverslag 

kunt lezen.

Geachte redactie, 

Wat mij dinsdag j.l. overkwam vond ik zo 

leuk, dat ik er een stukje over schrijf, en met 

een paar foto’s naar u toe stuur. 

Na een paar rustige uurtjes vissen op mijn 

vaste stek aan het Paterswoldse meer bij 

Groningen, was het opeens bingo. Niet dat 

het opeens allemaal vis was, maar volop 

beweging op de parkeerplaats aan de 

Meerweg.  Busjes en auto’s werden 

geparkeerd en ik verwachtte een 

schoolreisje. Zoveel plezier. 

Het bleken echter bewoners van het 

verzorgingstehuis van Oosterlengte uit 

Winschoten te zijn, die wat verlaat aan hun 

vaste dinsdagse vis uitje begonnen. 

Voor vandaag was deze locatie uitgekozen in 

overleg met de Hengelsportfederatie. 

Een goede keuze op de prachtig door het 

Meerschap aangelegde oevers en 

parkeerplaatsen. Door de begeleiding 

werden aan mij de verontschuldigingen 

aangeboden voor de overlast. Absoluut niet 

nodig natuurlijk, want wat is er mooier om te 

zien, dan een groep vrijwilligers die het hun 

medemens mogelijk maakt om hun mooie 

hobby nog uit te voeren. Ik heb een paar uur 

genoten van het gezelschap, dat rondom 

mij had plaatsgenomen, de aangeboden 

koffie en het plezier bij het zien vangen van 

weer een vis. Of het nu een schele pos of een 

mooie blankvoorn betrof. Groot respect voor 

de de dames en heren vrijwilligers en ik zou 

zo zeggen, kom nog een keer weer. 

Bert Posta

Fietssnelweg Assen-Groningen

Beide provincies en de gemeenten 

Assen, Tynaarlo, Haren en 

Groningen onderzoeken de mogelijk-

heden voor de aanleg van een 4 meter 

brede fietssnelweg op de dijk van het 

Noord-Willemskanaal van Assen naar 

Groningen. Een dergelijke 

betonnen fietssnelweg raakt onze 

hengelsportbelangen rechtstreeks. 

Immers: het kanaal is nu vanaf beide 

zijden prima met de auto te bereiken.

De federatie heeft als direct 

belanghebbende meegedaan aan de 

werksessies die de provincie Drenthe 

organiseerde ter voorbereiding van 

de besluitvorming door de provincies 

en gemeenten. Ook heeft de federatie 

rechtstreeks 1-op-1 overleg met de 

provincie Drenthe gevoerd.

Er zijn allerlei varianten van de 

fietssnelweg mogelijk waar nog een 

keuze in moet worden gemaakt. 

Dit zal in 2018 gebeuren. 

Van de plannenmakers hebben wij de 

harde toezegging dat met onze 

belangen rekening wordt gehouden. 

Erkend is dat het hier gaat om een 

onmisbaar wedstrijdwater waar per jaar 

aantoonbaar honderden 

wedstrijden plaatsvinden en waar 

bovendien nationale en internationale 

kampioenschappen worden georgan-

iseerd. Bovendien is er 500 kilo karper 

uitgezet ten behoeve van de populaire 

karpervisserij. 

In Assen ligt een reeks vissteigers die 

ook druk worden gebruikt. We zijn 

benieuwd welke oplossingen de 

plannenmakers voor ons in petto 

hebben.



De gebroeders Besseling in 
Studio VIStv

40 visplekken Boterdiep

In augustus heeft het Waterschap 

Noorderzijlvest 40 visplekken 

gerealiseerd aan het Boterdiep tussen 

Bedum en Onderdendam

Hiermee gaat een grote wens van het 

district Hunsingo in vervulling om een 

mooi wedstrijdtraject in hun gebied te 

hebben. 

Het district zal nu zelf de visplekken 

moeten gaan onderhouden. 

Vijvers Appingedam

Ook in augustus  heeft de federatie de 

vijver aan de Harm Kuperstraat in 

Appingedam opgeschoond. 

De hengelsportvereniging

Appingedam had de federatie 

gevraagd om de vijver weer bevisbaar 

te maken.

De gemeente ging akkoord en had

de waterplanten afgevoerd. Zoals je 

op de foto kunt zien is het meer een 

plantenbak dan een mooie vijver. 

Daarna werden de twee vijvers aan de 

Eendracht in Appingedam aangepakt. 

De vijvers op dit terrein worden 

ingericht met karper die door 

studenten van de Groene Welle uit 

Zwolle zijn gekweekt.

Jongbloedsvaart/Oranjekanaal

Mede dankzij de HSV het Meuntje uit 

Emmen en de federatie zijn er 50 vis-

stekken gemaakt aan het 

Oranjekanaal bij het Haantje.

Er kan weer worden gevist en vele 

vissers hebben de weg weer gevonden 

naar dit mooie stuk viswater.

Ook de HSV  Onder Ons uit Sleen heeft 

haar steentje bijgedragen om hun 

viswater bevisbaar te houden voor hun 

leden en andere vissers uit de regio. Zo 

zijn de Jongbloedsvaart en Boksloot bij 

Sleen opgeschoond. Natuurlijk kon niet 

het hele kanaal worden opgeschoond 

dus er zit nog een gedeelte in het 

traject met eendenkroos.



Vismeester Henk Robben in actie

Fishing Hero 4 a day
Paterswoldsemeer

Fishing Hero 4 a Day

Zaterdag 21 oktober was er de 5 editie van 

het Jeugdevenement 

Fishing Hero 4 a Day. 

Tegen de 40 kinderen uit de stad

Groningen, die niet vaak de kans op een 

leuk uitje hebben, vissen vanuit 26

 visboten op snoek in het Paterswoldse-

meer.

Dit is de vijfde jaargang van het 

evenement dat wordt georganiseerd door 

Visgids Groningen (Robert en Marjan) met 

ondersteuning van onze federatie en het 

MJD. Snoekvissers met hun professionele 

boten komen uit het hele land om de 

kinderen een onvergetelijke dag te 

bezorgen. Ook dit jaar lukte dat weer 

prima. Ondanks de regen in de morgen 

werd er door de kinderen goed gevangen, 

de stemming was opperbest. Tussen de 

middag was er patat, frikandel en drinken 

voor de kids. Na afloop stond een buffet 

klaar voor de snoekvissers. 

Zonder hun inzet kon deze dag niet 

worden georganiseerd.

Wiebe Klijnstra van RTV Noord ging mee 

het meer op om vanaf het water een leuke 

sfeerreportage te maken. Er zijn tussen de 

35 en 40 snoeken door de kids gevangen. 

Al met al een topdag. Groot compliment 

voor Robert en Marjan voor het jaar op 

jaar oppakken van dit geweldige initiatief.

Visserslatijn in Slochteren

Vrijdag 21 juli 2017 werd er in de haven 

van Slochteren gevist.

De animo was groot, want deze dag 

visten zo’n 30 bewoners van woonzorg-

centra van de Zonnehuisgroep Noord uit 

Noordbroek, Siddeburen en Sappemeer 

in de haven van Slochteren. Ze zaten op 

een veilige manier langs de waterkant 

hun visje te vangen, want de hoofdprijs 

was natuurlijk weer die felbegeerde

 wisselbeker die elke deelnemer wel 

graag een jaar in zijn woonverblijf zou 

willen hebben staan.

De wedstrijd werd, net als in voorgaande 

jaren, georganiseerd door 

Zonnehuisgroep Noord en 

Jeugdhengelsportvereniging Hoogezand 

-Sappemeer. 



2011

Algemeen

In 2017 zijn weer volop federatieve 

wedstrijden georganiseerd. 

De deelnemersaantallen varieerden per 

wedstrijd maar laten in het algemeen een 

stijging zien. 

Zo kende het NOK een stijging van 50 naar 

77 deelnemers. In 2016 was vanwege het 

traject in de Workumer Trekvaart het deel-

nemersaantal per federatie beperkt. In het 

Beukerskanaal konden genoeg deelnemers 

plaatsnemen. 

Het deelnemersaantal van het federatief 

kampioenschap junioren op 17 juni 2017 

daalde licht van 26 naar 22. We zien dat het 

steeds moeilijker wordt de jeugd naar de 

waterkant van een viswedstrijd te krijgen, 

laat staan die van het federatief kampioen-

schap junioren in de drie categorieën U15, 

U20 en U25. 

Met ingang van 2018 wordt naast dit fed-

eratieve kampioenschap een gezamenlijke 

federatieve wedstrijdserie op touw gezet; de 

Youth Challenge, om de jeugd meer 

mogelijkheden te geven een wedstrijd te 

vissen. 

Wedstrijden 
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De koppelwedstrijd junior en senior 

vond in 2017 plaats in vijver De Gracht in 

Delfzijl. Het aantal deelnemers daalde wel, 

maar ondanks dat was het een gezellige 

wedstrijd met een prima BBQ na afloop.   

Bij de dobberwedstrijden, zowel 

individueel als in teamverband 

zien we een stijgende lijn van 

deelnemersaantallen. Zo ging het 

deelnemersveld van de individuele 

wedstrijd van 69 in 2016 naar 84 in 

2017 en het aantal teams ging van 

6 (30)  naar 12 (60), een positieve 

ontwikkeling. In 2016 werd er gevist 

in het Noord-Willemskanaal. De vissen 

zaten er wel maar hadden na jaren ook 

wedstrijdervaring opgebouwd en beten 

niet meer zo graag. Daarom werd in 2017 

gekozen voor de gloednieuwe steigers 

in het Kanaal Veendam-Musselkanaal bij 

Stadskanaal en voor de teamwedstrijd in 

het Eemskanaal bij Blokum.

Gek genoeg zagen we bij de Feeder een 

daling van het aantal deelnemers, zowel 

bij de individuele inschrijvingen als bij de 

teams. 94 deelnemers in 2016 naar 80 in 

2017 en het aantal feeder teams zakte ook 

van 12 teams (60 deelnemers) naar 9 ( 45 

deelnemers).  

Het water was in zowel 2016 als 2017 het 

Eemskanaal bij Amsweer.  Voor 2018 is 

dan ook een ander water gekozen; het Van 

Starkenborghkanaal.



55+
De twee 55+ wedstrijden om de Klaas 

Harm Landbokaal kennen een gestage 

deelnemersgroei. Vorig jaar werden 

beide wedstrijden op de steigers in het 

Kanaal Veendam-Musselkanaal gevist. 

De wedstrijden zijn gemoedelijk, 

hebben een eenvoudig reglement en 

iedereen vangt op zijn minst de inleg 

van de wedstrijden in prijzengeld 

terug. 

Elk jaar proberen we weer meer 

mensen naar de federatieve 

wedstrijden te krijgen. Een logische 

conclusie is dan toch; zo weinig 

mogelijk regels en de kans om zo veel 

mogelijk vis te vangen. De vissers gaan 

ook met de federatieve wedstrijden 

de vissen achterna. Daar waar de 

vangsten goed lijken, daar melden de 

wedstrijdvissers zich aan!

Individueel 2017

Zonder vissen geen visplezier bij 

de federatieve wedstrijden, maar 

zonder wedstrijdcontroleurs en de 

wedstrijdcommissie helemaal geen 

wedstrijden. De talloze vrijwilligers 

die zich elke keer inzetten om de 

wedstrijden goed te laten verlopen, we 

willen er nu even bij stilstaan. Dank aan 

iedereen die voor dag en dauw opstaat, 

het parcours uitmeet, de steknummers

neerzet en weer ophaalt, de vangsten 

van de vissers weegt en noteert. Alles 

om te zorgen dat de vissers optimaal 

kunnen presteren. Dank aan iedereen 

die dit mogelijk heeft gemaakt!

Internationale hoogvliegers:
De wedstrijdvissers binnen onze 

federatie vissen op hoog niveau. Ze 

doen niet alleen met onze federatieve 

wedstrijden mee maar worden ook voor 

internationale wedstrijden geselecteerd. 

Zo hebben Martijn Bakker en Collin Bes-

seling meegevist met het WK Junioren 

in Ierland. 

In het team dat de interland 

Nederland-Duitsland verviste, zaten onze 

federatietoppers Collin Besseling en 

Albert Meijer. Willem Raven en Dick Kruise 

zijn in Servië geweest voor het WK 55+. 

Peter Post viste net als Wim Fuhler mee 

aan het EK Senioren in Italië. Wim Fuhler 

deed ook mee aan het Meerlanden team. 

Het Meerlanden Jeugd team bevatte ook 

Vasco Besseling en Arjen Dikkema. Edwin 

Timmer viste mee bij de interland Neder-

land Duitsland bij de discipline feeder. 

De regionale topper is net zo thuis op het 

internationale veld;  Ramon Ansing heeft 

meegevist bij zowel het WK Senioren in 

België, het WK feeder in Portugal, het EK 

Junioren in Italië en het WK Junioren U25 

in Ierland.

Actiepunten 
- Evaluatie nieuwe procedure 
  wedstrijdaanvragen
- opzetten Streetfishingcompetitie
- organiseren Noord Oostelijk      
  Kampioenschap Streetfishing 
- organiseren federatieve dames- 
  wedstrijd



2011

Handhaving 
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Algemeen
De Boa’s  die via de wervingscampagne 

bij de federatie aan de slag zijn gegaan 

hebben het erg naar hun zin. Samen met 

de oude garde vormen ze een hecht team 

die de belangen van onze federatie op het 

gebied van de handhaving  uitstekend 

vertegenwoordigen. Op stroperijgebied 

zijn een aantal successen behaald. 

Daarnaast wordt landelijk onderzocht of er 

een centraal meldpunt voor stroperij kan 

worden opgericht. In de praktijk blijkt dat 

het huidig meldpunt van de NVWA niet 

voldoet.

Beroepsvisserij
Beroepsvisserij

De federatie verstrekt toestemmingen 

voor het vissen met aalvistuigen aan 

vier beroepsvissers: de heren Vos te 

Noordlaren, Veenstra te Sebaldeburen, 

Postma te Zoutkamp en Westerhuis te 

Borgsweer. De belangen van de 

beroepsvissers worden sinds vorig jaar 

behartigd door de vereniging 

NetVisWerk die ook het jaarlijkse 

overleg met de vissers organiseert.

Ons huidige beroepsvisserijbeleid 

stamt uit 2006. Momenteel wordt het 

beleid is samenspraak met de water-

schappen en Sportvisserij Nederland 

geactualiseerd. Provincie en water-

schappen stellen in hun visrechteno-

vereenkomsten voorwaarden aan 

beroepsmatige visserij en moeten 

instemmen met onze verstrekking van 

toestemmingen voor aalvistuigen. Van-

daar dat zij worden betrokken bij de 

actualisatie. Ook Sportvisserij Neder-

land werkt mee om het beleid juridisch 

verantwoord op papier te krijgen.



 

Federatieve controleurs 

 In 2017  stond het begeleiden van de 

federatiecontroleurs door diverse om-

standigheden op een laag pitje. 

Hierdoor hebben deze vrijwilligers niet 

de aandacht gekregen die ze verdienen. 

Begin 2018 is er op het federatiekan-

toor een bijeenkomst geweest voor de 

federatiecontroleurs en zijn er goede 

afspraken gemaakt. Gelukkig zijn er 

desondanks toch een aantal vrijwilligers 

bijgekomen om dit belangrijke werk 

voor de federatie te doen. 

In het Registratiesysteem zijn het 

afgelopen jaar 176 controles 

ingevoerd door de controleurs. 

Je krijgt zo een mooi beeld of de 

vissers de juiste documenten 

hebben en of er volgens de 

voorwaarden wordt gevist.

Actiepunten:

- Inzetten Boa’s controle beroeps-
  visserij
- Extra aandacht en handhaven op   
  overlast veroorzaakt door 
  sportvissers
- Extra aandacht stroperij
- Gezamenlijke controle op de  
  beroepsvisserij door de provincie   
  Groningen en de federatie
- Begeleiding federatiecontroleurs
- App-groep voor onderlinge 
  communicatie
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