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Vrijwilligers. We kunnen binnen 
de federatie geen dag zonder, zij 
houden de organisatie draaiende. 
En het zijn er nogal wat die voor 
jullie in de weer zijn.

W e laten ze even de revue pas-
seren. Vismeesters die op ba-
sisscholen langs gaan om de 

kinderen verantwoord te leren vissen. Ver-
enigingscontroleurs die samen met de bui-
tengewone opsporingsambtenaren zorgen 
dat de sportvisserij volgens de regels ver-
loopt. Vrijwilligers van verenigingen die 

BETROKKEN EN BEVLOGEN
een dagje uit vissen gaan met bewoners 
van zorginstellingen. Bevlogen karpervis-
sers die meehelpen bij het uitzetten van 
karper in onze wateren. Monitoorders die 
wekenlang meewerken bij visstandonder-
zoeken in de regio. Vrijwilligers uit de dis-
tricten en verenigingen die visstekken on-
derhouden en schoonmaakacties op touw 
zetten. Vrijwilligers die de federatiekampi-
oenschappen organiseren en viswedstrij-
den in goede banen leiden. En zo kunnen 
we nog wel even doorgaan, waarbij we 
ook de bestuurders van hengelsportver-
enigingen, districten en ook de federatie 
niet moeten vergeten.

GROTE BETROKKENHEID
Het vrijwilligerslegioen bestaat uit ver-
schillende mensen die één overeenkomst 
hebben: ze zijn enorm betrokken bij de 
federatie en de sportvisserij in de regio. 
Dankzij die betrokkenheid is de federatie 
op vele terreinen actief en staan we er met 
elkaar anno 2018 goed voor. Nu is het ein-
delijk lente en trekken we er weer massaal 
met de hengels op uit om te genieten van 
de grote variatie aan wateren die allemaal 
met de VISpas zijn te bevissen. Als je ge-
niet, denk dan ook even aan die betrokken 
en bevlogen vrijwilligers die de sportvisse-
rij mogelijk maken – ook voor jou.

Op 3 maart heeft de federatie met hulp van de ‘carp gang’ 5000 kg karper uitgezet in onze wateren. De blijdschap straalt van deze bevlogen vrijwilligers af.
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Het onderzoek naar het trekgedrag van karper 
dat onze federatie, Sportvisserij Nederland, De 
Karper Sportvisserij Nederland regio Groningen-
Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s en 
Noorderzijlvest hebben uitgevoerd, is afgerond. 
De uitkomst hiervan is dat karper honkvaster 
is dan werd gedacht. De waterschappen zijn 
daarom akkoord met uitzet van jonge karper in 
de scheepvaartkanalen.

De wens om het karperbestand in de scheepvaartkana-
len op peil te brengen leeft al veel langer. Karper plant 
zich niet voort op de kanalen en de laatste uitzettin-

gen dateren al van vele jaren geleden. Bovendien groeit kar-
pervissen nog steeds in populariteit, ook bij de jeugd. Het uit-
zetten van vis gaat anno 2018 niet zo maar: de waterschappen 
moeten hiermee instemmen en mogen dit op basis van Euro-
pese regels niet doen als daarmee de waterkwaliteit kan ver-
slechteren. Dé grote angst was dat uitgezette karpers massaal 
de wijk zouden nemen naar ecologisch kwetsbare natuurge-
bieden als de Drentsche Aa en daar de boel op zijn kop zouden 
zetten.

GEZENDERD
Als onderdeel van het migratie-onderzoek zijn in 2015 en 
2016 in totaal 496 karpers uitgezet in het Noord-Willemska-
naal tussen Assen en Groningen. Een groot deel van deze vis-
sen kreeg een zendertje in de buikholte. Om de signalen van 
deze vissen op te vangen, zijn ontvangers geplaatst in wate-
ren die met het Noord-Willemskanaal in verbinding staan 
(maar bijvoorbeeld ook in het Zuidlaardermeer.) In totaal heb-
ben de ontvangers meer dan twee miljoen registraties van 
zwemmende vissen verzameld. Alle vissen kregen voor uitzet 
een uitwendig merkje met een nummer zodat ook sportvis-
sers hun steentje aan het onderzoek konden bijdragen. Er zijn 
227 vangsten van karpers met het oranje merkje gemeld door 
sportvissers.

HONKVAST
Anno 2018 zit 79% van de uitgezette karpers nog op het Noord-
Willemskanaal. Vooral op het zuidelijke deel bij Assen zijn de 
vissen honkvast. De karpers op het noordelijke deel zijn reis-
lustiger. Daar trok 34% weg, waarvan de helft via de stad Gro-
ningen, het Winschoterdiep en het Drentsche Diep naar het 
Zuidlaardermeer zwom. Ook de plassen bij Glimmermade en 
de omligende wateren zijn een populaire bestemming, maar 
niet in die mate dat er gevaar bestaat voor ecologische veran-
deringen. Kwetsbare gebieden als de Drentse beken worden 

De kanalen waar uitzet plaatsvindt 
zijn in samenspraak met de wa-
terschappen Noorderzijlvest en 

Hunze en Aa’s gekozen. Dit zijn: Aduar-
derdiep, Eemskanaal, Hoendiep, Noord-
Willemskanaal, Ter Apelkanaal, Van Star-
kenborghkanaal, A.G. Wildervanckkanaal, 
Winschoterdiep en de Westerwoldse Aa. 
De komende vijftien jaar vult de federatie 
het karperbestand op deze kanalen aan 
tot een bestand is bereikt van 30 kilo per 
hectare.

VERDEELSLEUTEL
Dit jaar gaat het in totaal om 2.345 kilo 

UITKOMST MIGRATIE- 
ONDERZOEK KARPER POSITIEF

Dankzij het migratie-onderzoek 
kunnen we nu karper uitzetten op 
de Groningse en Drentse kanalen. 
De uitzet vindt plaats volgens de 
landelijke Richtlijn Uitzet Karper 
van Rijkswaterstaat, de Unie van 
Waterschappen en Sportvisserij 
Nederland.
FOTO: W.P.J. BARNAS

>> KARPERUITZETPLAN 2018-2033

Bart van der Walle van De KSN regio Groningen Drenthe is dolblij met de uitzet.

Alle onderzoekskarpers kregen een oranje, uitwendig merkje naast de rugvin 
met een uniek nummer..

REISLUSTIG
Tussen karpers onderling zit groot verschil. Sommige verplaatsen 
zich nauwelijks, andere vissen gaan juist op avontuur. Zoals karper 
344 die op 28 februari 2015 in het Noord-Willemskanaal werd 
uitgezet ter hoogte van de RWZI bij Eelde. Deze vis is kort daarna 
gaan zwerven en via het Eemskanaal en Winschoterdiep in het 
Zuidlaardermeer beland. Hier verbleef de vis bijna twee jaar. In 
het voorjaar van 2017 zwom de vis terug naar de uitzetlocatie in 
het Noord-Willemskanaal, om ongeveer een week later weer op te 
duiken in het Zuidlaardermeer. Dezelfde reis maakt de vis daarna 
nog tweemaal in korte tijd.

(twee- en driejarige karper, K2 en K3 
met een gemiddeld gewicht van respec-
tievelijk 0,8 kg en 1,5 kg) die wordt ver-
deeld over de genoemde kanalen. Daarbij 
krijgt een grote bak als het Eemskanaal 
meer vissen (625 kg) dan bijvoorbeeld 
het Aduarderdiep (110 kg). Volgend jaar 
gaat  het in totaal om 1.385 kilo. Hierna 
wordt in 2022, 2025, 2028 en 2031 telkens 
weer 1.740 kilo uitgezet. Een uitzondering 
vormt de Westerwoldse Aa. Dit is geen 
kanaal en de uitzet is hier daarom min-
der omvangrijk. Ook in Zuid-Oost Drenthe 
zetten we karper uit volgens het uitzet-
plan dat in 2016 is gemaakt met water-
schap Vechtstromen. Het gaat hier om de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart, Kanaal 
Coevorden-Zwinderen en het Oranjeka-
naal. Dit jaar en in 2021 wordt 328 kg ver-
deeld over de kanalen, waarna tot 2036 
om de drie jaar 410 kg karper wordt uit-
gezet.

VIJF CARP GANGS
Het uitzetplan is het resultaat van inten-
sief overleg – ook met de waterschappen 

–  gedegen onderzoek, een flinke investe-
ring en veel inzet (en geduld) van bevlo-
gen vrijwilligers. Daarom was de eerste 
uitzetting op zaterdag 3 maart één groot 
feest. Carla Alma, lid van het dagelijkse 
bestuur van waterschap Noorderzijlvest, 
zette samen met federatievoorzitter Frans 
Luijckx de eerste vissen uit in het Hoen-
diep bij Hoogkerk. Ondertussen trokken 
vijf teams vrijwilligers van De KSN regio 
Groningen Drenthe in een grote, perfect 
gecoördineerde actie door Groningen en 
Drenthe om de karpers uit te zetten. De 
emoties liepen hoog op, zo groot was de 
blijdschap bij de karpervissers dat er ein-
delijk weer vis werd uitgezet.

door de karpers gemeden en dat is goed nieuws. Het rapport van 
het migratie-onderzoek is te downloaden via www.vissen.nl/
belangenbehartiging/projecten. Dit telt maar liefst 220 pagina’s 
barstensvol resultaten, met bijvoorbeeld per karper een overzicht 
van zijn trekgedrag.

Ook vijvers en plassen
Niet alleen in de kanalen is karper uit-
gezet. Zoals je ook elders in onze regio-
editie kunt lezen, hebben tal van vij-
vers en plassen in de regio extra karper 
ontvangen.



Bij het bedenken van een naam 
voor deze speciale vijvers, kwamen 
we al snel op de enig mogelijke 
naam uit: de Ed Stoop visvijvers. 
Met zijn tomeloze enthousiasme, 
humor, blijdschap met zijn vangst 
en vooral kennis, is de nestor van 
VIS TV decennia lang het uithang-
bord van de sportvisserij geweest. 
Dit jaar gaat hij genieten van zijn 
welverdiende pensioen en zegt hij  
VIS TV en Sportvisserij Nederland 
vaarwel. Wat is er dan mooier dan 
dat we hem zo eren?!
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SPORTVISSERIJ GRONINGEN 
DRENTHE

Ed Stoop aan de Hamburgervijver in Groningen, een goed voorbeeld van een Ed Stoop Visvijver.

Na vijftien jaar onder de noemer 
Hengelsport federatie Groningen 
Drenthe te hebben bestaan, wil 
de federatie vanaf volgend jaar 
verder als Sportvisserij Groningen 
Drenthe. 

Gebruik je nog altijd de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren? Schakel dan snel over op de 
VISplanner zodat je geen omkijken meer hebt naar 
het ‘dikke boekje’.

 In de najaarsvergadering van 2017 is 
het voorstel voor de naamswijziging 
al voorgelegd aan de verenigingen. 

Gezien de positieve reacties, hebben we 
goede hoop dat het voorstel in mei wordt 
aangenomen. De naamswijziging zal dan 
offi  cieel ingaan per 1 januari 2019. Niet al-
leen de naam zal worden gewijzigd, ook 
komt er een nieuw logo. Het nieuwe, bij-

zonder frisse logo zal tijdens de ledenver-
gadering van de federatie worden gepre-
senteerd.

EENDUIDIG
Waarom deze naamswijziging? Als onder-
deel van Sportvisserij Nederland is het van 
groot belang dat we eenduidig en eensge-
zind naar buiten treden. Onze beide buur-
federaties heten al enige jaren Sportvisse-
rij Fryslân en Sportvisserij Oost-Nederland. 
Wij zijn een van de laatste federaties met 
een afwijkende naam. Het is dan een lo-
gische stap om voor de eenduidigheid de 
naam te wijzigen naar Sportvisserij Gro-
ningen Drenthe. We zijn tenslotte met el-
kaar sportvissers. 

VISPLANNER

Veel sportvissers 
zijn van ouds-
her gewend 

aan de Gezamenlij-
ke Lijst van Nederlandse Viswateren als 
verplicht onderdeel van de VISpas. In 
dit boekje staat keurig opgesomd waar 
je mag vissen en welke regels je in acht 
moeten nemen. De boekjes hebben een 
looptijd van drie jaar en ieder jaar ver-
schijnt een aanvulling met de wateren 
die zijn toegevoegd. De Gezamenlijke 
Lijst heeft ook nadelen. De wateren zijn 
ingedeeld per gemeente en alleen de na-
men worden genoemd – er zijn geen 
kaarten opgenomen. Kijk je bij onze fede-
ratie, dan zie je dat zeker in drie gemeen-
ten een Molensloot is opgenomen. En 
hoe lopen de gemeentegrenzen? Kortom: 
het blijft een heel gezoek.

WETTELIJK GELDIG
Daarom komt de VISplanner als geroe-
pen. De overheid heeft bepaald dat als 
je de Visplanner op je smartphone hebt 
gedownload deze wettelijk geldig is en 

je de Gezamenlijke Lijst niet meer bij je 
hoeft te hebben. Dat scheelt weer. Boven-
dien heeft de VISplanner meer voorde-
len: je tikt simpelweg de plaats in waar 
je wilt vissen en er verschijnt een kaartje 
met daarop de wateren die in de VISpas 
zijn opgenomen. De voorwaarden die er 
gelden kun je ook inzien. Bovendien zijn 
voorzieningen als trailerhellingen en in-
validen-visplaatsen ook in de VISplanner 
opgenomen.

ALTIJD ACTUEEL
Bovendien is de VISplanner altijd actu-
eel. We zijn voortdurend bezig visrechten 
te verwerven, vooral van gemeentewa-
teren. Als dat lukt, voegen we ze met-
een toe aan de VISplanner. Wachten op 
een papieren aanvulling in de Gezamen-
lijke Lijst is dus niet meer nodig. Sowie-
so bespaart de digitale VISplanner een 
hele hoop druk- en verzendkosten. Check 
daarom snel je App Store of Google Play 
Store en download de gratis VISplanner 
app.

De meeste sportvissers vissen 
hooguit een paar keer per jaar. 
Als ze dan eindelijk aan het wa-

ter zitten, willen ze wel graag de span-
ning beleven van het vangen en terug-
zetten van een mooie vis. Immers: als je 
al niet vaak de gelegenheid hebt om te 
gaan vissen en je moet vervolgens tel-
kens thuis laten weten dat je weer niets 
hebt gevangen, dan verlies je op den 
duur wel de animo. Vooral als het thuis-
front goedbedoeld adviseert om een an-
dere hobby te zoeken. 

JEUGD 
Voor de jeugd geldt hetzelfde. We willen 
graag dat ze minder internetten, meer 
buiten zijn en gaan voetballen, skaten 
of nog liever vissen in de vijver om de 
hoek. Maar als we ze eindelijk zover heb-
ben en ze vangen vervolgens niks, dan 
is de lol er snel van af en haken ze in no 
time weer af. Het is erg moeilijk om ze 
dan later weer enthousiast te krijgen 
voor het vissen. Als jeugd wél het ple-
zier en de spanning beleeft van het van-
gen van vis, dan duurt het maar even 

of vriendjes en buurkinderen gaan ook 
mee. Dát willen we hebben.

TIJ KEREN
Kunnen we het tij nog keren? Jazeker! 
De federatie heeft gekeken of we het vis-
sen (én vangen) vlakbij huis weer aan-
trekkelijk kunnen maken voor jong en 
oud. Daarom is het afgelopen jaar als 
eerste aanzet veel tijd, energie en geld 
gestoken in het opknappen en daarna 
voorzien van een hoog visbestand van 
visvijvers in verschillende woongebie-
den in onze regio. Je kan deze vijvers ver-
gelijken met de Johan Cruijff -voetbal-
courts in de wijk, waar de jeugd veilig en 
ongestoord lekker kan voetballen.

PRAKTIJK
In onder meer Roden, Leek, Beilen, Ap-
pingedam, Winschoten, Borger, Nieuw 
Weerdinge, Bargercompascum, Hoog-

De federatie richt verspreid over Groningen en Drenthe een 
aantal visvijvers speciaal zo in dat ook de minder ervaren 
sportvisser grote kans heeft om vis te vangen. Deze vijvers 
zijn optimaal toegankelijk en hebben een hoge bezetting aan 
vis zodat jong en oud er terecht kan. Deze viswateren hebben 
we de naam Ed Stoop Visvijvers gegeven.

ED STOOP VISVIJVERS

ezand en bij het federatiekantoor 
in Tynaarlo zijn het afgelopen jaar 
dergelijke vijvers ingericht. Daar 
gaan we mee door. Samen met de 
gemeente Groningen wordt nu ge-
keken welke vijvers in de stad ge-
schikt zijn. Deze aanpak werkt: er 
wordt weer meer gevist én gevan-
gen. Op de sociale media zingt het 
rond: ‘Daar moet je heen, daar kun 
je goed vangen!’ De plaatselijke hen-
gelsportwinkeliers merken ook dat 
er meer wordt gevist. 

MULTIFUNCTIONEEL 
In de vijvers worden kleine kapers 
uitgezet die nog met een vaste hen-
gel kunnen worden gevangen. Deze 
vissen zijn wel al zo groot, dat de 
aalscholver er geen vat op heeft.  We 
denken ook na over thema-vijvers 
waar andere soorten dan de karper 
de boventoon voeren. Zo bieden we 
een extra laagdrempelige mogelijk-
heid voor die sportvisser die niet 
veel tijd heeft en toch dicht bij huis 
op een eenvoudig wijze zijn visje 
kan vangen en zo de beleving van 
onze mooie hobby ervaart. Boven-
dien zijn deze vijvers geschikt om 
activiteiten te organiseren. Denk bij-
voorbeeld aan het project Vissers-
latijn, waarbij vrijwilligers van de 
plaatselijke hengelsportvereniging 
vissen met ouderen uit verzorgings-
tehuizen.
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RAMON OP 
YOUTUBE

Ramon Ansing schreef drie 
keer op rij de nationale Topcom-

petitie Feeder op zijn naam en tim-
mert ook internationaal fl ink aan de 

weg. Speciaal voor onze federatie 
maakte hij een instructievideo 

over vers-de-vase. Scan de 
QR-code om de video te 

bekijken.

 “Alle vissers willen goed vangen. 
Doe je aan een wedstrijd mee, dan 
word je met je neus op de feiten 

gedrukt. Als je naast iemand zit die meer 
vis vangt dan jij omdat hij ander materiaal 
heeft of een andere tactiek gebruikt, dan 
wil je ook zo vissen als hij doet. Daar word 
je een betere visser van. Waar het om gaat 
is dat je leert om zo snel mogelijk te analy-
seren wat dé manier is om vis te vangen, 
zodat je je kunt onderscheiden van de con-
currentie.” Daarbij is veel vissen en uren 
maken belangrijk. “Je moet ervaring op-
doen, dingen proberen. Maar bijvoorbeeld 
na afl oop ook een praatje maken met je 
buurman die goed ving. Kijken hoe hij het 
aanpakte.” 

TACTIEK BEPALEN
Er zijn volgens Ansing veel factoren waar 

je lijn in moet brengen: aassoorten, aas-
presentatie, reactie van de vis op bijvoe-
ren, het eff ect van verschillende voer-
plekken, enzovoort. “Alleen dan kun je 
maximaal presteren. Kijk bijvoorbeeld 
naar het Noord-Willemskanaal. Dat kreeg 
de laatste jaren een slechte naam, maar 
krabbelt nu weer op. Er zit wel degelijk vis, 
maar je moet wel weten hóe je er moet 
vissen. Het is een echt vers-de-vase water 
waar de vis graag tussen water en wind 
zwemt. Daar moet je je tactiek op afstem-
men. Hoe meer je vist, hoe vaker je in situ-
aties terecht komt die je al eens hebt mee-
gemaakt. Ervaring is heel belangrijk.”

LAAGDREMPELIG
Binnen de wedstrijdorganisatie van de fe-
deratie speelt de klankbordgroep een be-
langrijke rol. Die bestaat uit een twaalftal 

betrokken deelnemers aan de federatie-
wedstrijden en komt jaarlijks bijeen om de 
wedstrijden te evalueren en de wateren 
voor het komende jaar te selecteren. An-
sing zit sinds vorig jaar ook in deze klank-
bordgroep. “De laatste jaren is er gepleit 
voor minder regeltjes, waardoor de wed-
strijden laagdrempeliger zijn geworden. 
En we hebben erdoor gekregen dat er weer 
handmatig wordt geloot, zodat de verde-
ling van de deelnemers over de vakken 
eerlijker verloopt.”

STAPJE HOGER
De federatiewedstrijden zijn volgens An-
sing weer een leuke gelegenheid om te 
zien of je nog een beetje kunt vissen. “De 
sfeer is sowieso altijd prima bij deze wed-
strijden. En vergis je niet: Als je een goede 
plek hebt geloot, kun je je maar zo selecte-

WEDSTRIJDVISSEN TUSSEN  WATER EN WIND
Ramon Ansing (25) uit Roden is een bekende naam in de wedstrijdvisserij. Deze gelouterde international is een 
trouw deelnemer aan de federatiekampioenschappen. Hij legt uit dat je juist ook aan deze wedstrijden kunt 
meedoen als je geen doorgewinterde wedstrijdvisser bent. “Want je gaat er beter van vissen.”

Wedstrijdkalender 
Federatieve 
Kampioenschappen 
2018 

Junioren
Zaterdag 2 juni in het Boterdiep tussen 
Onderdendam en Bedum. Deelname is 
gratis en iedereen krijgt een prijs.

Feeder
Zaterdag 16 juni in het Van Starkenborgh-
kanaal. Deelname € 10,- inclusief pool. 

Feeder Teams
Zaterdag 16 juni in het Van Starkenborgh-
kanaal. Deelname € 37,50 per team. 

Individueel
Zaterdag 30 juni in het Winschoterdiep 
tussen Zuidbroek en de Noordbroek-
sterbrug. Deelname € 10,- inclusief pool. 
Deelname vanaf 15 jaar. 

Klaas Harm Landbokaal 55+ 
Wedstrijden
Woensdagen 27 juni en 26 september op 
de steigers in het Kanaal Veendam-Mus-
selkanaal. Deelname € 10,- per wedstrijd. 
Iedereen heeft prijs.

Koppelwedstrijd Junior en Se-
nior
Vrijdag 6 juli vijver De Gracht in Delfzijl. 
Deelname per koppel € 5,- inclusief BBQ. 

Dobber Teams
Zaterdag 14 juli op de steigers in Kanaal 
Veendam-Musselkanaal. Deelname E 37,50 
per team. 

Opgave en informatie
Kijk op www.vissen.nl/wedstrijden. 
Vragen? Mail naar info@vissen.nl of bel op 
werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur het 
federatiekantoor:0592-542890.

Ramon Ansing met een fraaie brasem.

ren voor het open Nederlands Kampioen-
schap. Dat is echt een op zichzelf staande 
wedstrijd. Heel anders dan bijvoorbeeld de 
Topcompetitie die over acht ronden wordt 
vervist. Geluk speelt daarom ook wel een 
rol op een NK. Het is vaker voorgekomen 
dat een totaal onbekende visser met vijf 
brasems Nederlands Kampioen is gewor-
den.”

JEUGD BETREKKEN
Qua deelnemersaantallen doet Hengel-
sportfederatie Groningen Drenthe het 
volgens Ansing best goed. “In Drenthe en 
Groningen heb je van oudsher veel wed-
strijdvissers, die het op landelijk niveau 
ook altijd erg goed doen. Maar om de in-
stroom in de wedstrijdvisserij op peil te 
houden is het belangrijk om de jeugd te 
stimuleren te gaan vissen. En wil je de 
jeugd aan het vissen krijgen, dan moet je 
zorgen dat ze goed vangen. Daarom zijn de 
visvijvers met een hoge bezetting vis waar 
de federatie nu hard aan werkt erg belang-
rijk. Dan krijg je dat kinderen enthousiast 

worden omdat hun leeftijdsgenootjes ook 
vissen én leuk vangen.”

MEER ARMSLAG
Ook hengelsportverenigingen spelen in 
dit opzicht een belangrijke rol. “Er zijn te 
veel verenigingen waar kinderen niets 
te zoeken hebben omdat ze daar al tien-
tallen jaren op een manier blijven vissen 
die kinderen oubollig vinden. Clubs als De 
Schaopwas in Eext en de laatste tijd ook 
Noordhorn pakken het beter aan. Daar 
weten ze de jeugd wel te bereiken; en dat 
zie je terug in de uitslagen van de federa-
tieve jeugdkampioenschappen. Het zou 
een goede zaak zijn als kleine verenigin-
gen uit dezelfde regio samengaan zodat ze 
meer mogelijkheden en mankracht krijgen 
om leuke dingen te organiseren, zoals een 
jeugdcompetitie op een karpervijver. Zo 
krijg je vanzelf dat de kinderen die echt de 
smaak te pakken krijgen doorgroeien naar 
de wedstrijdvisserij.”



MARJAN DIJKINGA: “De nieuwe regels 
vind ik super! Ik sta sowieso achter 
catch & release van alle vissen. Een 
minimum- en maximummaat is dan 
ook een logische stap. Handhaving en 
eigen verantwoordelijk is iets wat aan-
dacht verdient. Kortom: we gaan in de 
goede richting en als iedereen zich er 
aan houdt blijft de hengelsport leuk 
voor iedereen!”
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In navolging van Sportvisserij Frys-
lân geldt voor snoekbaars sinds 1 ja-
nuari 2018 in Groningen en Dren-

the een lengteslot van 70 cm. Dit houdt 
in dat wanneer je in onze regio  een 
snoekbaars vangt van 70 cm of meer, je 
deze vis onmiddellijk in het zelfde wa-
ter moet terugzetten. Op basis van de 
bestaande wettelijke minimummaten, 
moet snoekbaars kleiner dan 42 cm ook 
terug. Je mag dus per dag niet meer dan 

2 snoekbaarzen van 42 tot 70 cm in je 
bezit hebben. Deze regels gelden ook 
voor het Lauwersmeer. De reden hier-
voor is dat wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat juist grote snoek-
baars een belangrijke bijdrage levert aan 
een succesvolle voortplanting. Boven-
dien zijn deze kapitale vissen erg aan-
trekkelijk voor sportvissers om te van-
gen. Daarom moeten we er zuinig op 
zijn en deze vissen terugzetten.

GESLOTEN TIJD UITGEBREID
Met ingang van dit jaar is bovendien de 
start van de gesloten tijd voor snoek-
baars met een maand vervroegd. De 
gesloten tijd voor snoekbaars loopt nu 
gelijk met die van snoek: van 1 maart 
tot de laatste zaterdag in mei. De re-
den hiervoor is dat de snoekbaars zich 
door de klimaatsverandering eerder dan 
voorheen op de paaiplaatsen verzamelt. 
Hierdoor is het eenvoudig grote aantal-
len te vangen. Let wel: voor de maand 
maart geldt dus een meeneemverbod. Je 
mag nog wel tot 1 april – wanneer de ge-
sloten tijd voor aassoorten in gaat – op 
snoekbaars vissen, maar je moet ze di-
rect weer terugzetten. Vanaf 1 april tot 
de laatste zaterdag in mei mag je niet 
met kunstaas groter dan 2,5 cm, dode 
aasvis of een stukje vis vissen. 
Dus samengevat: in de maand maart 
moet je snoekbaars en snoek in hetzelf-
de water terugzetten, in de maanden 
april en mei mag je er niet op vissen.

LENGTESLOT SNOEKBAARS
Het lengteslot van 70 cm voor de snoekbaars is reeds vanaf 1 januari 
ingevoerd. Maar aangezien er al veel over te doen is geweest, leggen 
we de nieuwe regels nog een keer uit.

FACEBOOK: 
Eind februari hebben we op onze Facebookpagina (‘HSF Vissen’) een berichtje 
geplaatst over de nieuwe snoekbaarsregels. Na twee dagen hadden we 180 re-
acties, die allemaal positief waren. De snoekbaarsvissers zijn blij met de aan-
scherping van de regels, aangezien je zo meer kans maakt op een kapitale 
vangst. Hier zie je één van de meer dan honderd ingezonden foto’s van grote 
snoekbaarzen met daarbij de reactie van de vanger, Marjan Dijkinga uit Gro-
ningen.


