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GRONINGEN
DRENTHE
IN DEZE BIJLAGE:
>> VISSERSLATIJN >> VISMEESTER HENK ROBBEN >> CARP GANG >> WERKEN AAN WEDSTRIJDTOPPERS >>
MONITORING: ALLE VISSEN TELLEN MEE >> BOA JOHN HULST OVER CONTROLE >> MAAIEN

Henk Mensinga, temidden van vrijwilligers die vistekken maaien langs de Hunze.

VOOR VISSERS,
DOOR VISSERS

Daar waar de twee laatste regio-edities in het teken van beleving en samenwerken
stonden, hebben we dit keer vrijwilligers als thema gekozen. Want ook al heeft
Sportvisserij Groningen Drenthe vijf beroepskrachten die zich vanuit het kantoor
in Tynaarlo bezighouden met alles rondom sportvisserij: zonder vrijwilligers
kunnen we niet. Zij zijn het visitekaartje van de sportvisserij in het noorden.
HENK MENSINGA, DIRECTEUR VAN SPORTVISSERIJ GRONINGEN DRENTHE

D

e federatie kan altijd meer mensen gebruiken om het team te versterken. Vers bloed, nieuwe ideeën
en nieuwe gezichten zijn nodig om Sportvisserij Groningen Drenthe dynamisch
en actief te houden. Het thema ‘vrijwilligers’ kiezen we daarom niet voor niets.
We laten uiteraard graag zien hoe de fe-

deratie op allerlei terreinen aan de weg
timmert, maar geven ook aan hoe jij als
sportvisser de hengelsport in Groningen
en Drenthe kunt helpen en waar we je
nodig hebben.

MEER AAN DE SLAG

ge leeftijd met pensioen kunnen, is het logisch dat mensen geen tijdrovend vrijwilligerswerk willen doen. Daarom richten
we het werk zo in dat je minder vergadert
en meer aan de slag kunt, met meer overzichtelijke projectjes en een flexibele tijdsindeling. Op Facebook plaatsen we steeds
vaker oproepen, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij onderhoud van visstekken,
dreigende vissterfte of karperuitzet. Dit
spreekt jongeren meer aan, zo leert de ervaring ons.

MEEHELPEN
Op de volgende pagina’s vertellen verschillende sportvissers wat zij binnen de federatie doen. Zie jij voor jezelf ook een actieve rol weggelegd? Neem dan contact met
ons op, bij voorkeur via info@vissen.nl.

Omdat we tegenwoordig pas op 67-jari-
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VISMEESTER HENK ROBBEN:
“WE KOMEN NAAR JE TOE DEZE ZOMER!”
Kinderen lijken haast niet meer naar buiten te
krijgen en alleen nog maar in hun smartphone
geïnteresseerd. Maar is dat echt zo? Volgens
VISmeester Henk Robben uit Stadskanaal valt dat
wel mee, al is het belangrijk om jeugd actief met
vissen in aanraking te brengen. Vanzelf gaat het
anno 2019 niet.

“I

k begon in 2015 als VIScoach en het jaar daarop werd ik VISmeester zodat ik ook op basisscholen visles kan geven”,
blikt Robben terug. “Lesgeven zit in je of niet. Je bent helemaal zelfstandig met de klas bezig met het digiboard en een powerpoint-presentatie. Je gaat in op de verschillende vissoorten,
het belang van schoon water, van waterplanten en roofvissen.
De kinderen vinden het doorgaans heel leuk. Na de les in de klas
gaan we zélf in de buurt van de school met ze vissen. Dat is genieten, zowel voor de kinderen als voor mij.”

VISSERSLATIJN:

“JE KRIJGT VEEL MEER
TERUG DAN JE GEEFT”

Over het project Visserslatijn hebben we in eerdere regio-edities
al vaak geschreven. Bewoners van zorginstellingen die niet meer
zelfstandig naar buiten kunnen, gaan vissen met sportvissers van
de plaatselijke hengelsportverenigingen. Dit is bij uitstek zo’n
project dat alleen dankzij de inzet van vrijwilligers bestaat.

S

portvisserij Groningen Drenthe
werkt in dit project samen met het
Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid (IVN) regio Noord. Inmiddels hebben we een flinke lijst van
deelnemende hengelsportverenigingen
en tehuizen. Joop Petrusma uit Heiligerlee is een van de eersten die aan de slag
ging. “Mijn hengelsportvereniging Excelsior uit Winschoten kreeg acht jaar geleden het verzoek van de stichting NOVO
om eens te gaan vissen met hun bewoners uit ’t Vondelhuys”, vertelt Joop. “Zoiets hadden we nog nooit gedaan, dus we
vroegen ons af: wat moet allemaal mee?
Het jaar daarop gingen we al drie keer
met bewoners op pad. Nu gaan we zes
keer per jaar met een min of meer vaste
groep, twee dames en zes heren. Als ik
het Vondelhuys binnenloop, roepen ze
me al toe vanuit de koffiekamer: “Wanneer gaan we weer vissen, Joop?” Leo en
Johnny van onze vereniging helpen me
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mee. Ook geeft Excelsior een bijdrage
voor de hapjes en drankjes.”

ENORM GENIETEN
“Met bewoners vissen is geen werk voor
een betaalde kracht”, aldus Joop. “De
mensen die meegaan hebben zoveel plezier aan de waterkant. Ook al zeggen ze
niks, aan hun mimiek zie je dat ze enorm
genieten. Als vrijwilliger krijg ik daardoor veel meer terug dan ik geef. Voor
ons als vrijwilligers is het project Visserlatijn een mooie stimulans. Zo konden
we nieuwe hengels kopen, vaste stokken
van vijf meter. Ook krijgen we onze onkosten vergoed. Het is mooi dat dit nuttige en dankbare werk nu meer onder
de aandacht komt. Ik snap de koudwatervrees die bij dit soort projecten vaak
leeft, maar je moet gewoon beginnen.
Met deugdelijk materiaal, dat wel. Daarom vind ik het goed dat de federatie en
het IVN ons professioneel ondersteunen.

Eigenlijk zou elke hengelsportvereniging lijntjes met plaatselijke tehuizen
moeten hebben voor periodieke visuitstapjes. Zo moeilijk is het niet!”

>> LANDELIJKE
UITROL

Visserslatijn begon als een regionaal
project in Groningen en Drenthe.
Het doel: vissen met ouderen ter
bevordering van hun gezondheid en
welzijn. Inmiddels groeit het aantal
deelnemende verenigingen gestaag.
Samen met Sportvisserij Nederland
en IVN werkt de federatie nu aan een
landelijke uitrol. Daarvoor hebben we
al subsidies ontvangen van het fonds
Sluyterman-Van Loo en van het RCOAK.
Scan de QR-code hiernaast met je
telefoon voor een mooi promofilmpje
over Visserslatijn.

ONDER SCHOOLTIJD

Henk Robben: “Vissen met kinderen is zowel genieten voor mij als voor het
kind.”

Robben verzorgde in 2018 met een team van zeven VISmeesters
maar liefst 68 vislessen op basisscholen in de regio. Daarnaast
waren ze present op beurzen, evenementen en clinics. In totaal
brachten ze 1116 kinderen onder begeleiding én onder schooltijd
met sportvissen in contact. Zo’n 25 scholen zitten inmiddels vast
in het pakket. Robben en zijn collega-VISmeesters komen daar ieder jaar.

VASTE STOK, FEEDER EN KUNSTAAS
“Onze oudere VISmeesters spitsen hun uitleg vooral toe op de
vaste stok”, vertelt Robben. “Dat is een prima basis voor de vislessen op school, maar de jeugd is vaak meer in de ban van karpervissen. Met de feeder is het in onze Ed Stoop-vijvers bijvoorbeeld
heerlijk vissen op jonge karpertjes. Kunstaasvissen, daar is jeugd
ook gek op. Aan alle disciplines besteden wij aandacht. Deze zomervakantie gaan we opnieuw als VISmeesters en coaches op
pad. We komen op verschillende locaties in Drenthe en Groningen met een aanhanger vol materialen om de plaatselijke jeugd
bij te spijkeren in het vissen. Het tourschema komt op Vissen.nl
en Stekkie.nl te staan.”

VISCOACH EN VISMEESTER
“Omdat slechts zeven VISmeesters en ongeveer evenveel VIScoaches momenteel de kar trekken, zoeken we dringend versterking.
Vooral jongeren zijn meer dan welkom. Voor beide functies – VIScoach en VISmeester – moet je de cursus van Sportvisserij Nederland volgen”, legt Robben uit. “Je begint met de cursus VIScoach,
die kost je één avond met wat huiswerk. Als je slaagt, kun je een
cursus Vissen voor Kids opzetten. Daarvoor krijg je een set hengels en kun je gratis extra materiaal bij Sportvisserij Nederland
bestellen. Hierna kun je de cursus VISmeester volgen. Dat is ook

Robben en zijn collega-VISmeesters zijn ook present op beurzen en bij evenementen.

een avond met huiswerk én een stage. Als je slaagt mag je voor de
klas visles geven en materiaal bij Sportvisserij Nederland bestellen, in principe alles wat je nodig hebt voor de hele klas. De federatie coördineert onze inzet en maakt de indeling voor de lessen.”

OOK LESGEVEN
Lijkt het jou ook leuk om jeugd enthousiast te maken voor sportvissen? Meld je dan aan via info@vissen.nl of bel de federatie
voor meer info (0592 542 890). Bij voldoende belangstelling vinden de cursussen in ons kantoor in Tynaarlo plaats.
REGIONIEUWS GRONINGEN DRENTHE >> MEI 2019 >> HÉT
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Sportvissers helpen mee
bij de karperuitzet.

>> MEEDOEN AAN
FEDERATIEWEDSTRIJDEN
Heb je interesse in deelname aan de
naderende federatiewedstrijden?
Op www.vissen.nl/wedstrijden vind
je meer informatie en kun je jezelf
opgeven. Wacht niet te lang, het
aantal plekken is beperkt! Hieronder
de wedstrijdagenda.

Cor Hendriks in Nieuw-Weerdinge, waar ook
karper is uitgezet.

>> GOEDE VANGST

Zowel in kanalen, visplassen als vijvers
zetten Hendriks en zijn medevrijwilligers karper uit. Meestal gebeurt dat als
verjonging van het aanwezige bestand,
maar in Ed Stoop-vijvers komen juist veel
karpertjes om kinderen, ouderen en mindervaliden een grote kans op een goede
vangst te bieden.

CARP GANG:
SAMEN DE SCHOUDERS
ERONDER
De Carp Gang is een nieuwe groep vrijwilligers binnen onze federatie.
Hun taak: zorgen dat onze door Carpfarm geleverde karpers volgens
ons meerjaren-uitzetplan worden uitgezet in de regio. Eén van die
vrijwilligers is Cor Hendriks uit Emmer-Compascuum.

C

or coördineert sinds twee jaar de
uitzet van karper in Zuidoost-Drenthe. “Voor mijn werk ben ik coördinator bij Buurtsupport in mijn gemeente
Emmen. Dit is een stichting die de kloof
verkleint tussen arbeidsmarkt en personen die door omstandigheden moeilijk
aan de bak komen. Voor de karperuitzet
mag ik de auto’s van de stichting gebruiken. Ook neem ik een paar cliënten mee
die het leuk vinden een dagje te helpen.”

GAS EROP
Vrijwilligers vervullen een cruciale rol bij
de karperuitzet van de laatste jaren. Hendriks legt uit hoe dat gaat. “De uitzet is
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altijd in de winterperiode, als de watertemperatuur laag is. In alle vroegte arriveert de vrachtwagen met pootkarper uit
Frankrijk bij het federatiekantoor in Tynaarlo. Daar staan de vrijwilligers dan al
klaar. Zodra de vissen over de met water
gevulde bakken op aanhangers zijn verdeeld is het ‘gas erop’, want hoewel we
zuurstofpompen op de bakken hebben,
moet de vis daar niet te lang in zitten.
Eenmaal onderweg stuurt m’n bijrijder
een berichtje naar de verenigingen waar
we die dag uitzetten zodat bij het water
hulp aanwezig is om de vis snel de vrijheid te geven. Dan is het weer door naar
de volgende locatie.”

>>MEERJARENUITZETPLAN

Vissen op karper is populairder dan ooit.
Toch zag het er tot twee jaar geleden
somber uit voor de karperstand in open
wateren. Karper plant zich in onze kanalen en meren namelijk nauwelijks voort
en de laatste grotere uitzetting was zo’n
twintig jaar geleden.
Samen met Sportvisserij Nederland, De
KSN regio Groningen-Drenthe en de noordelijke waterschappen heeft de federatie
een meerjaren-uitzetplan speciaal voor de
kanalen gemaakt dat aan de eisen van de
waterschappen voldoet. Aan de hand van
dit plan kunnen we de komende jaren op
diverse kanalen karper uitzetten tot een
eindbestand van 30 kilo per hectare.

MEER HULP GEZOCHT
Hendriks zou graag meer vrijwilligers voor
het uitzetwerk verwelkomen. “Nu komen
de meeste uit De KSN aangezien karpervissers toch het meest betrokken en blij
met de uitzet zijn. Maar hoe nuttig het De
KSN-platform ook is, zonder de financiering van de federatie krijgt die het nooit
alleen voor elkaar. De karperuitzet neemt
tien jaar in beslag. Voor de komende jaren
kunnen we dus best mensen gebruiken,
ook vanuit de verenigingen.”

Onze topper Kira Epping met een mooie brasem
aan het Damsterdiep

Martijn Bakker, het jongste COW-lid

WERKEN AAN
WEDSTRIJDTOPPERS
Martijn Bakker uit Hoogeveen is met zijn 26 jaar het jongste lid
van de Commissie Organisatie Wedstrijden (COW) van de federatie.
Voor deze regio-editie vroegen we hem hoe zijn commissie te werk
gaat en waar het nog aan ontbreekt. “We kunnen wel wat meer
verjonging gebruiken.”
Allereerst Martijn: ben je zelf actief in het wedstrijdvissen?
“Ik ben lid van De Blankvoorn uit Blijham om hier mee te kunnen doen aan de clubkampioenschappen. Sinds 2004 viste ik
mee met de federatieve jeugdkampioenschappen en vanaf
2008 met de Nationale Topcompetitie Jeugd. Ik heb ook meegedaan aan het WK Jeugd in Ierland en ontwikkel me nog
steeds. Voor de teamcompetitie train ik het meest ‘dobberdragend’ met de vaste stok.”

Sinds wanneer zit je in de COW en wat levert jou dat op?
“Ik zit sinds juni 2016 in deze commissie. De portefeuillehouder Wedstrijden van het federatiebestuur vroeg me om lid te
worden. Ik zit dicht bij het vuur: ik denk in de COW mee over
de keuze van de wateren, de data voor de federatieve kampioenschappen en de reglementen. Natuurlijk heb ik van deze
functie ook profijt in mijn eigen visserij. Dat vind ik mooi
maar het is niet mijn doel.”

Wat is wél je doel?
“Wij moeten er als COW voor zorgen dat de jeugd doorstroomt,
dat er nieuwe aanwas komt. Daarom ben ik zo trots op Kira
Epping uit Beilen. Ze is pas 16 en heeft zich in twee jaar tijd zo
snel ontwikkeld dat ze dit voorjaar met Sportvisserij Nederland naar het WK in Zuid-Afrika mocht en daar negende werd.
Fantastisch! We willen meer talenten zoals Kira. Daar ligt ook
een rol voor de verenigingen, die de jeugd wakker moeten

Federatieve Kampioenschappen,
tevens selectie Nederlandse
Kampioenschappen:
• Junioren: 1 juni –
Kanaal Veendam-Musselkanaal
• Feeder en Feeder teams:
8 juni – Van Starkenborghkanaal
• Individueel en Teams:
29 juni – Noord-Willemskanaal
Overig:
• Klaas Harm Landbokaal (55+):
26 juni en 25 september – Kanaal
Veendam-Musselkanaal
• Koppelwedstrijd Junior en Senior:
5 juli – visplas Yde-De Punt

schudden. Voorbeelden zijn de clubs in Eext en Annen, die hebben altijd veel jeugdige deelnemers. De federatie en Sportvisserij Nederland zorgen nu voor een wedstijdcoach voor onze
jeugd. Een goede zaak.”

Maar onze deelnemers doen het toch altijd goed?
“Bij de Nederlandse Kampioenschappen gooien we inderdaad altijd hoge ogen, in alle disciplines. Ramon Ansing, Albert Meijer, Dick Kruise, Jarno Enting (Nederlands kampioen
Feeder), Jan-Bart Uuldersma (Nederlands Kampioen 55-) en de
broertjes Besseling zijn allemaal voorbeelden van toppers die
ook internationaal hun mannetje staan. Misschien is de lijst zo
lang door de vele goede wedstrijdwateren die we hier hebben
– het Eemskanaal, Noord-Willemskanaal en de prachtige wedstrijdbaan bij Stadskanaal bijvoorbeeld.”

Wat hebben jullie nodig in de COW?
“We zoeken extra mensen die willen meedenken en beslissen over onze kampioenschappen en die ideeën hebben over
de aanwas van jeugd. Want ook al hebben we meer deelnemers sinds onze wedstrijden laagdrempeliger zijn, met minder
regels: het kan nog beter. Wedstrijdcontroleurs en parcours
opbouwers zijn ook welkom. Het is leuk werk in een positief
team! Affiniteit met de wedstrijdhengelsport is een pré. Jezelf
aanmelden kan via info@vissen.nl of door te bellen met het
federatiekantoor.”
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'De meeste sportvissers vinden het bij een
controle mooi om hun
VISpas te laten zien'

BAKKEN VOL VIS
Lute Enting uit Eext, die van meet af aan als vrijwilliger betrokken is bij de monitoring, legt uit hoe het onderzoek verloopt. “De beroepsvissers vissen met een zegen (een groot net
dat verticaal in het water hangt) het open water af en met
het elektrovisapparaat de oeverzones. De federatievrijwilligers meten en noteren per soort de vangst, die in grote bakken
wordt aangevoerd. Alle vissen tellen we mee.”

GOEDE VISHERKENNING
“Als vrijwilliger moet je voor dit werk een goede visherkenning hebben”, volgens Lute. “Het maakt bijvoorbeeld nogal wat
uit als je een serpeling noteert als blankvoorn. Voor een leek
is het verschil tussen die twee moeilijk te zien, terwijl serpelingen veel meer zeggen over de waterkwaliteit. Hoewel we
een training van de federatie hebben gehad, blijft het zaak om
goed op te letten. Bij twijfel maken we een foto.”

WERK SPREIDEN
Lute met een mooie zeelt, gevangen tijdens een vismigratie-onderzoek in
de Hunze.

MONITORING:
ALLE VISSEN
TELLEN MEE
Al meer dan tien jaar werken we mee aan de
monitoring van de visstand in de waterschappen
Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Dit omdat de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voorschrijft
dat alle lidstaten aantoonbaar hun best moeten
doen om de waterkwaliteit te verbeteren. In
ons land ligt die verantwoordelijkheid bij de
waterschappen.

Heeft het team voldoende mensen? Lute: “We zijn nu met z’n
tienen, de monitoring duurt zes weken en per dag zijn meestal
twee man nodig. Met wat passen en meten lukt het dus wel,
al zitten we ermee dat het merendeel van de mensen inmiddels 70-plus is. Die hebben overdag wel tijd, maar verjonging
van het team is hard nodig. Met meer mensen kunnen we het
werk ook meer spreiden. We werken bijvoorbeeld ook mee aan
onderzoeken naar de werking van vispassages.”

LEERZAAM WERK
Lute waardeert zijn werk enorm en vindt de sfeer in het team
fantastisch. “Jaarlijks hebben we een goed verzorgde evaluatiedag of een extra training. Dat is altijd heel leerzaam. Dankzij ons werk weten we ook vrij goed wat er zoal aan vis in onze
wateren zwemt. Dat komt van pas als we zelf gaan vissen!”

Wil je meer weten over onze monitoring of heb je interesse om
mee te doen? Neem contact met ons op via info@vissen.nl. De
rapporten van waterschap Hunze en Aa’s zijn te downloaden
op onze site www.vissen.nl onder het kopje ‘Water en vis’.

H

PLANNING
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PASSIE DELEN
AAN HET WATER

BOA JOHN HULST OVER CONTROLE
Binnen het federatiegebied houden tien vrijwillige BOA’s
(buitengewone opsporingsambtenaren) toezicht op de sportvisserij
en kunnen 31 federatiecontroleurs je tijdens het vissen controleren.
Eén van onze BOA’s is John Hulst uit Groningen. Speciaal voor deze
regio-editie lieten we hem aan het woord.

OPGEVEN

oe het gesteld is met de kwaliteit van een water, leid
je onder meer af aan de vissoorten die er leven. Veranderingen in de visstand haal je met KRW-monitoring letterlijk boven water. De meeste waterschappen laten visstandonderzoek uitvoeren door externe adviesbureaus,
maar wij doen het zelf.

Ons team bestaat uit drie beroepsvissers en tien vrijwilligers.
Het waterschap bepaalt welke wateren aan de beurt zijn en
maakt op basis daarvan een planning. Beken worden elke drie
jaar onderzocht, overige waterlichamen zijn om de zes jaar aan
de beurt voor een onderzoek. De onderzoeken vinden altijd in
het najaar plaats, als het water kouder wordt.

John Hulst haalt veel plezier uit de omgang met sportvissers.

Is dat nou nodig John, zoveel controleurs binnen de federatie?
“Dat is het zeker. Sportvisserij Groningen
Drenthe heeft een groot werkgebied met
erg veel viswater dat is ingebracht in de
VISpas. Toch kom ik vaak sportvissers tegen die zeggen dat ze nog nooit zijn gecontroleerd. Vergeet niet dat het om vrijwilligers gaat die vaak ook ander werk hebben.
We zijn dus niet altijd op pad. Wel werken
we veel samen met de groene BOA’s van
de provincies, Staatsbosbeheer, de Landschappen en andere organisaties.”

Wat is het verschil tussen een BOA en
een federatiecontroleur?
Lute toont Pascal Tan van het Jeugdjournaal een snoekbaars bij de vispassage Schaphalsterzijl.

“Een buitengewone opsporingsambtenaar
handhaaft de Visserijwet. Heeft de sportvisser een geldige VISpas? Kan hij die tonen? Houdt hij zich aan de bijbehorende

Staigiaire Noami van het Alfa College in Groningen is bijna klaar met haar BOA-opleiding.

wel steeds mondiger en beginnen eerder
te schelden. Meestal delen we onze passie: buiten zijn en vissen. De meeste hengelaars vinden het mooi om hun VISpas te
laten zien.”

Hebben we in onze regio meer federatiecontroleurs nodig?
voorwaarden? Zo niet, dan is hij in overtreding en strafbaar. Wij kunnen dan een
bekeuring uitschrijven. Een federatiecontroleur heeft minder bevoegdheden. Die
mag vragen naar de VISpas en een visser
verzoeken in te pakken als hij die niet kan
tonen. Bij weigering kan de controleur ons
bellen. Overeenkomsten zijn er ook: we
zijn beiden gastheer voor de sportvisserij.
We vertellen sportvissers wat wel en niet
mag, wat de gesloten tijden zijn enzovoort.
Een boete uitdelen is voor een BOA een
laatste middel.

Vind je het leuk werk?
“De omgang met mensen vind ik erg leuk.
Je hoort mooie verhalen aan de waterkant
en je ziet trotse vissers met hun vangsten.
Ik merk niet veel van fysiek geweld, heb
m’n postuur mee, maar mensen worden

“Die zijn van harte welkom. Belangrijk is
dat we een goede spreiding hebben. Via de
federatie kun je als sportvisser de controleurscursus van Sportvisserij Nederland
volgen. Die kost je een dag plus wat huiswerk. Als je slaagt, krijg je een controleursjas en een pas. Ook al ben je vrijwilliger,
het werk is niet vrijblijvend. Je controles
moet je bijvoorbeeld invoeren in het controle-registratiesysteem.”

Zoeken jullie ook nog BOA’s?
“Zeker. Wat dat betreft is het fijn dat het
Alfa College en het Drenthe College studenten opleiden tot BOA Groene Wetgeving. Afgelopen zomer liepen er vier stagiaires met ons mee. Daar gaan we de
komende tijd mee door. De opleiding is
pittig, maar dat jonge mensen ervoor gaan
is alleen maar mooi.”
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VELE HANDEN
MAKEN LICHT
WERK
Vijftien sportvissers uit het district
Hunsingo maaiden en snoeiden op
zaterdagochtend 9 maart maar liefst
35 stekken langs het Winsumerdiep
tussen Winsum en Schaphalsterzijl. Ook
ruimden ze veel zwerfvuil op. De laatste
jaren organiseert het district deze actie
elke tweede zaterdag in maart, vlak
voor het broedseizoen.

“M

et het gereedschap van de
federatie is de klus in no
time geklaard”, vertelt Thomas Huizinga, secretaris van het district.
“Vele handen maken nu eenmaal licht
werk.” Sportvissers mogen niet op eigen
houtje stekken maaien en knippen. Daarom zijn afspraken over het werk met waterschap Noorderzijlvest vastgelegd in
een convenant. Huizinga is trots op de resultaten van het onderhoud: “We hebben
veel water op het Hogeland, maar geschikte wedstrijdtrajecten zijn hier maar
mondjesmaat aanwezig. Het Winsumerdiep ligt er weer mooi bij. Binnenkort
pakken we het Aduarderdiep aan. Als het
waterschap klaar is met klepelen, leggen
we daar ook visstekken aan.”

VOLOP INITIATIEVEN
In Hunsingo gaan leden van hengelsportverenigingen samen aan de slag. Elders in onze regio zijn vergelijkbare initiatieven opgestart. De federatie heeft
inmiddels meerdere convenanten met de
waterschappen afgesloten om dit werk
voor vissers door vissers mogelijk te maken. Een voorbeeld zijn de ‘Viskeluu uut
Wedde’, die visstekken aan de Wester-

woldse Aa onderhouden. Sportvissers
van HSV Nieuweschans doen hetzelfde
langs de Westerwoldse Aa in Bad Nieuweschans. HSV De Voorn uit Schoonoord
houdt een wedstrijdtraject langs het
Oranjekanaal bij.

OOK AAN DE SLAG
Als federatie breiden we de zelfwerkzaamheid onder verenigingen en sportvissers graag verder uit. Wordt het vissen
bijvoorbeeld moeilijk vanwege begroeiing langs de waterkant en heb je zin om
met een groepje sportvissers van je vereniging met snoei- en maaigereedschap
van de federatie aan de slag te gaan?
Meld dit via info@vissen.nl. Samen bekijken we dan wat de mogelijkheden zijn
en proberen we tot een convenant met
het betreffende waterschap te komen.
Let wel op: dit betreft waterschapswateren. Constateer je op vijvers en visplassen dat vissen nauwelijks nog mogelijk is
als gevolg van overtollige (water)planten,
meld dit dan op www.vissen.nl onder
‘belangenbehartiging’ > ‘bereikbaarheidbevisbaarheid’. Wij onderzoeken dan of
de inzet van de harkboot of een loonwerker soelaas kan bieden.

>> CONVENANTEN

Om de ecologie van hun wateren
te verbeteren, geven waterschappen oever- en waterplanten meer
ruimte. Maaien doen ze alleen als
de aan- en afvoercapaciteit van het
water in gevaar komt. Dat is goed
voor de vis, maar vaak slecht voor
de sportvisser omdat die steeds
moeilijker een geschikte visplek
vindt. Geschikte oevers voor wedstrijden worden schaarser.
Waterschappen beseffen dat ook
en werken mee als visclubs zelf
stekken willen maken en bijhouden. Daarvoor gelden wel voorwaarden. Maaien mag bijvoorbeeld
niet in het broedseizoen, beschermde planten moeten worden
ontzien en stekken mogen niet te
breed zijn. Waterschappen voeren
doorgaans het maaisel af en/of nemen het eerste grotere onderhoud
voor hun rekening. Al dit soort
afspraken worden in convenanten
vastgelegd.
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