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Op 7 maart beleefde het Zeeforelproject Lauwersmeer een ‘spetterende 
start’. Toen lieten Carla Alma (waterschap Noorderzijlvest) en de 
gedeputeerden Henk Staghouwer (provincie Groningen) en Johannes 
Kramer (provincie Fryslân) onder grote belangstelling de eerste 1000 
zeeforellen los in het meer vanaf het terrein van Landal Esonstad.

De zeeforel is een fantastische sport-
vis en er zijn vele sportvissers die 
speciaal naar Denemarken reizen 

om deze ‘zilvervis’ te vangen. Het zeeforel-
project dat circa 25 jaar geleden op en rond-
om het Deense eiland Funen is opgezet, 
dient als voorbeeld voor het project dat  
op en rondom het Lauwersmeer wordt uit-
gerold. Over de achtergrond van dit breed 
gedragen meerjarenplan lees je elders in  
dit Visblad.
Over het fantastische plan kun je heel uit-
voerig tekst en uitleg geven, maar beter en 
krachtiger dan in de spontaan opgestuurde 
e-mail van Harm de Vries uit De Westereen 
kunnen wij het niet verwoorden.

>> Actuele informAtie uit jouw regio > WWW.Vissen.nL

groningen Drenthe

Geachte heer, mevrouw,

In verschillende media las ik over het  
zeeforellenproject in het Lauwersmeer.
Wat een prachtig initiatief! Niet alleen voor 
het vergroten van de biodiversiteit maar 
ook voor de recreatieve sportvisser.
Jaarlijks reis ik met een aantal mede-sport-
vissers af naar Denemarken om daar te 
 vissen op zeeforel. Het is fantastisch dat op 
termijn de mogelijkheid bestaat om vlakbij 
huis zeeforel te vangen.
Ik hoop van harte dat het meerjarenpro-
ject slaagt en met mij denk ik vele collega- 
 sportvissers. Ja, wat de Denen kunnen, moet 
hier op termijn ook mogelijk zijn.

Veel succes toegewenst met het uitzetten 
van de vis en het verdere verloop van dit 
project.
Ik zal zeker een poging wagen om een 
 zeeforel te vangen in het Lauwersmeer.
En uiteraard gaat deze zoals het hoort  
weer terug in het water.

Vriendelijke groeten, 
Harm de Vries

Oproep
nadat de zeeforellen werden losgelaten, is 
er de volgende dag reeds een gezamenlijke 
zeeforel visdag georganiseerd op en rond-
om Landal esonstad. na een korte presen-
tatie door Jan Kamman, ondersteund door 
visgids Rene van den Brug, hebben enkele 
sportvissers de eerste pogingen gewaagd 
om met de vlieg, lepel, plugje of spinner 
een zeeforel te vangen. Hoewel de zeeforel 
zichtbaar in kleine scholen aanwezig was, 
lukte het niet hen te verleiden. Mocht je op 
zeeforel gaan vissen in het Lauwersmeer 
en succesvol zijn, meld je vangst dan bij 
ons. stuur je foto naar zeeforel@vissen.nl. 
De eerste inzendingen worden beloond 
met een ‘zeeforelgadget’.

Zeeforel in het 
lauwersmeer

inhouD >> Zeeforel in het lauwersmeer >> interView henK staGhouwer >> ‘onZe hunZe’  
>> 240 KarPers uitGeZet in noorD-willemsKanaal >> KarPerBestanD VisViJVers aanGeVulD  
>> Visfoto’s uit De reGio >> oVer De De snoeKstuDieGroeP neDerlanD-BelGie

met de Vispas kun je vrij vissen op het 
lauwersmeer. in de Gezamenlijke lijst van 
nederlandse Viswateren staat een kaartje 
afgebeeld (blz. 129) waarop is aangegeven 
waar je mag vissen en waden. er vindt op 
dit moment, in het kader van het Zeeforel-
project, overleg plaats om de sportvismo-
gelijkheden uit te breiden op en rond het 
lauwersmeer. Voor de zeeforel geldt een 
landelijke ‘terugzetverplichting’, dus na de 
foto gaat de zeeforel zo snel mogelijk terug 
het water in.
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Wat heb je met vis en visserij? 
“Vissen is een mooie hobby die voor ieder-
een bereikbaar is. Van jongs af aan heb ik 
zelf gevist. niet als wedstrijdvisser maar – 
als zoveel hengelaars – puur recreatief om 
te genieten van de natuur aan de water-
kant en de spanning die vissen met zich 
mee brengt. Welke vis zou er boven water 
komen? is het een grote of een bijzondere 

interView  
henK staGhouwer
Henk Staghouwer was een van de prominenten die de eerste duizend 
zeeforellen in het Lauwersmeer uitzette. Hij is lid van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Groningen met in zijn portefeuille landbouw, 
natuur en visserij. Die provincie heeft, net als Friesland, een financiële 
bijdrage aan het zeeforelproject gegeven.

Henk Staghouwer bij de uitzet van forel in het 
Lauwersmeer.

vis? Helaas heb je als politicus maar wei-
nig tijd om je hobby uit te oefenen.”

Je hebt je sterk gemaakt voor het Zeeforel-
project Lauwersmeer. Waarom precies? 
“Het Zeeforelproject is hét voorbeeld hoe 
ecologie en economie hand in hand gaan 
om iets moois voor de natuur en de mens 
tot stand te brengen. Het is geweldig dat 

er werk van wordt gemaakt om de mi-
gratieroutes tussen de Waddenzee en het 
Drentse achterland te optimaliseren. niet 
alleen de zeeforel profiteert van deze ver-
beteringen, maar alle kwetsbare migre-
rende vissoorten zoals de rivierprik, de pa-
ling en de winde liften mee. Bovendien is 
het goed dat de mens – en in het bijzonder 
de hengelsporter – een plaats krijgt in het 
geheel. er wordt een goede combinatie ge-
zocht tussen bescherming van kwetsbare 
gebieden in bijvoorbeeld het Lauwersmeer 
en de plekken waar de mens, met of zon-
der hengel, kan recreëren. De onderne-
mers rond het Lauwersmeer en langs de 
zeeforelroute naar Drenthe profiteren ook 
van dit project door de seizoensverlenging 
die de zeeforel oplevert. Hun onderne-
mersgeest en creativiteit worden aange-
sproken om met dit project extra inkom-
sten te genereren. Kijk naar het voorbeeld 
van Denemarken, waar het zeeforeltoeris-
me floreert.” 
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De Hunze ligt ten oosten van de Hondsrug en vormt de langste beek 
van Drenthe. De bovenlopen van de Hunze, het Voorste en het Achter-
ste diep, ontspringen ten noorden van Emmen. Bij Gasselternijveen 
komen ze bijeen, om samen noordwaarts naar het Zuidlaardermeer te 
stromen en van daaruit verder naar het noorden.

tot de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
kronkelde de Hunze met wijde 
bochten door een breed dal. Ten 

behoeve van de landbouw werd de beek 
rechtgetrokken. Veel bochten zijn daarbij 
destijds afgesneden en gedempt. in het dal 
ging akkerbouw de boventoon voeren. De 
gekanaliseerde beek kreeg de naam Oos-
termoerse Vaart. 
Maar de tijden veranderen. sinds 20 jaar 
vindt langs de beek een groene revolutie 
plaats. Oude meanders zijn weer open ge-
graven en aangekoppeld. er zijn vispassa-
ges in de beek aangelegd zodat vissen naar 
hun bovenstroomse paaigebieden kun-
nen trekken. Aan weerszijden van de Hun-
ze zijn natte natuurgebieden ontstaan. Al 
met al is het Hunzedal nu een aantrekke-
lijk gebied waar zelfs bevers, otters en zee-
arenden zich thuis voelen. natuurlijk pro-
fiteren ook de bewoners en recreanten van 
de nieuwe Hunze. 

EVEN WENNEN
Bijna ieder dorp in het Hunzedal heeft een 
actieve hengelsportvereniging met veel 

‘onZe hunZe’

leden en vaak een lange geschiedenis. De 
Hunze vormt hierin de rode draad. eigen-
lijk was die rechtgetrokken Oostermoerse 
Vaart voor veel sportvissers een prima vis-
water. Het water was langs strak gemaai-
de schouwpaden immers goed bereikbaar. 
Je kon er makkelijk je hengel uitgooien en 
de visstand was naar wens, met brasem 
en snoekbaars als veel voorkomende soor-
ten. De nieuwe Hunze is voor sportvissers 
daarom best even wennen. natuurlijk kan 
de groeiende groep actieve vissers die het 
hebben voorzien op soorten als winde en 
snoek – die het sinds het natuurherstel erg 
goed doen – hun hart ophalen aan de dy-
namiek die de Hunze nu biedt. stroomver-
snellingen en mooie bochten zijn geknipt 
voor vliegvissers. De kunstaasvissers kun-
nen struinend van stek naar stek opgaan 
in de natuur. 
Maar een deel van de sportvissers is niet 
op voorhand enthousiast over de meta-
morfose van de Hunze. Waar vroeger werd 
gemaaid, staat nu een ruige vegetatie. Pa-
den zijn verdwenen, in het broedseizoen is 
niet overal meer toegang en de visstand is 

veranderd. Oké, prachtige natuur voor vo-
gels, vissen en bevers, maar is er ook nog 
plaats voor de sportvisser?

‘ONZE HUNZE’
stichting Het Drentse Landschap beheert 
de natuur in het Hunzedal. Ze heeft de fe-
deratie gevraagd samen een project te 
starten om de  bewoners van het gebied 
meer te betrekken bij de natuurontwikke-
ling in het Hunzedal. Hierbij zien ze een 
grote rol voor de hengelsportverenigingen 
in de regio. Zo is het de ambitie dat de le-
den van de hengelsportverenigingen zelf 
aan de slag kunnen met het onderhoud 
en de inrichting van de beek. Denk daarbij 
aan het schoonmaken van vispassages en, 
waar het kan, het aanleggen en bijhouden 
van visstekken en toegangspaden naar het 
water. 

VISMEESTERS
Vismeesters van de federatie kunnen de 
dorpsjeugd bovendien vislessen geven 
met speciale aandacht voor het bijzonde-
re beekmilieu en de vissoorten die daarbij 
horen.
Het Drentse Landschap en de federatie zijn 
momenteel bezig de ideeën op een rij te 
zetten en een uitvoeringsplan op te stel-
len. Woon je in het Hunzedal, ben je sport-
visser en lijkt een actieve rol in de nieuwe 
Hunze je echt iets voor jou? Meld je dan 
aan via info@vissen.nl.

interView  
henK staGhouwer
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De karperuitzettinging in het 
noord-Willemskanaal is een geza-
menlijk project van Hengelsport-

federatie Groningen Drenthe, sportvisserij 
nederland, De Ksn regio Groningen-Dren-
the, Hogeschool Van Hall Larenstein en de 
waterschappen Hunze en Aa’s en noorder-
zijlvest. Het project is gestart omdat kar-
pervissers al jaren klagen over teruglopen-
de vangsten op de kanalen in onze regio. 
De vissen planten zich hier niet voort en 
de laatste uitzetting dateert alweer van ja-
ren geleden. 

WATERSCHAPPEN
in het verleden kon de federatie zelf naar 
believen vis uitzetten. Tegenwoordig is 
hiervoor instemming van de waterschap-
pen nodig.  De waterschappen zijn gebon-
den aan europese regels die verbieden 
om maatregelen uit te voeren die de wa-
terkwaliteit en de ecologie aantoonbaar 

240 KarPers uitGeZet in 
noorD-willemsKanaal

BIJZONDERE EERSTE TERUGMELDING
een dag na de uitzetting is de eerste karper al teruggevangen 
en aangemeld. De vis werd 3,5 km vanaf de plek waar hij is 
uitgezet gevangen. een goed teken. houd www.vissen.nl en de 
facebookpagina hsf Vissen in de gaten voor overige aanmel-
dingen.

Op 28 februari zijn 240 karpers uitgezet in het Noord-Willemskanaal tussen Assen 
en Groningen. Alle vissen zijn gemerkt met een oranje ‘tag’ bij de rugvin,  
36 uitgezette karpers hebben bovendien een zendertje. Doel: het in beeld brengen 
van het trekgedrag van de karpers. De karpervissers zijn nu aan zet om hun 
vangsten te melden.

verslechteren. Uitzet van karper is daar-
bij  een gevoelig onderwerp: bij de water-
schappen bestaat de vrees dat deze kar-
pers kwetsbare natuurwateren intrekken 
en daar ‘de boel op de kop zetten’. Daar-
door zou de waterkwaliteit verslechteren 
en een probleem met ‘Brussel’ ontstaan. 
Vandaar dit gezamenlijke project, dat een 
schat aan waardevolle kennis oplevert. 

ONTVANGERS
Daarom is het belangrijk dat iedere kar-
pervisser die in het noord-Willemskanaal 
zo’n gemerkte karper vangt, zijn of haar 
vangst doorgeeft. Zo krijgen we in beeld 
in hoeverre de uitgezette vissen zich ver-
spreiden. in wateren in de omgeving van 
het noord-Willemskanaal, waaronder de 
Drentsche Aa, staan ontvangers. Als de 
karpers die van een transponder zijn voor-
zien zo’n ontvanger passeren, worden de 
gegevens van deze vissen geregistreerd. 

De verwachting is dat dit onderzoek aan-
toont dat de karpers geen invloed op de 
waterkwaliteit hebben en dat ze bijvoor-
beeld niet de kwetsbare beken intrekken. 
een dergelijke uitkomst maakt het voor de 
waterschappen makkelijker om in te stem-
men met uitzet van karper in de overige 
kanalen in onze regio. 

MELD JE VIS TERUG
Vang jij een spiegelkarper met zo’n oran-
je tag? Bel of mail je vangst dan door via 
030-6058400 of karper@sportvisserij-
nederland.nl. Vermeld daarbij de lengte 
van de vis, het nummer dat op het merkje 
staat (laat het merkje zitten), de vangst-
datum en -locatie (liefst zo nauwkeu-
rig mogelijk) en stuur een foto mee van 
de linkerflank van de vis. Vang je in het 
noord-Willemskanaal een karper zonder 
merkje, meld die dan ook. is je melding 
volledig, dan krijg je een leuke beloning.

De projectkarpers zijn voorzien van een oranje merkje. Ook zijn  
36 vissen uitgerust met een transponder, waardoor de vissen worden  
geregistreerd als ze een ontvanger passeren. 

Onder toeziend oog van Bart van Bezouw (KSN) en boa Henk Eibergen, 
zet federatiebestuurder Harald Bremmer de eerste karper in het kanaal.
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te beginnen met drie vijvers in Win-
schoten: de Parkvijver, schöneveld-
vijver en Acaciavijver. Daar is in 

overleg met de plaatselijke karpervissers 
in totaal 150 kilo karper uitgezet (exem-
plaren tussen de 1 en 6 kilo).  enige jaren 
geleden is bij baggerwerkzaamheden in 
Winschoten veel vis omgekomen. ingeni-
eursbureau Arcadis, destijds verantwoor-
delijk voor het baggeren, heeft de kosten 
van de vissen daarom voor haar rekening 
genomen – ook als blijk van waardering 
voor de reddingsactie die vrijwilligers des-
tijds op touw hebben gezet om de schade 
aan de visstand te beperken.

BEILEN
in diverse vijvers in Beilen is in totaal 200 
kilo jonge, zogenoemde K3-karpers uitge-
zet. De uitzet volgt het advies van sport-
visserij nederland, na visserijkundig on-

Voor karpervissers die graag 
op vijvers en plassen vissen, 
heeft de federatie goed nieuws: 
begin dit jaar zijn in een reeks 
afgesloten wateren karpers van 
verschillende formaten uitgezet.

derzoek in de betreffende vijvers. Dan naar 
de visplas Drentse Mondenweg. Deze plas 
bij Drouwenermond is door de gemeente 
Borger-Odoorn opgeknapt, zodat je er weer 
prettig kunt vissen. Uit visserijkundig on-
derzoek bleek dat de visstand hier prima 
is, maar dat er nog weinig karper zwemt. 
Vandaar de uitzet van 80 kilo karpertjes, 
bestaande uit vissen tot 4 kilo.

NIEUWE PEKELA
in het Heeresmeer in nieuwe Pekela heeft 
de federatie de uitzet van enkele jaren ge-
leden aangevuld met 50 kilo grotere kar-
pers (tot 6 kilo). in de visplas aan de 24ste 
Laan te nieuw-Buinen is sinds dit jaar het 
vissen met 2 hengels toegestaan. Om de 
kansen op karper daarbij te vergroten, is 
ook hier 50 kilo uitgezet, met grotere vis-
sen tot 6 kilo erbij. in de emergobos-vis-
plas bij Oude Pekela  is 75 kilo uitgezet 
(vissen tot 3 kilo). Ook 75 kilo ging naar de 
Lettelberterplas boven Leek. De Waterski-
baan in Veendam is nu geheel afgesloten 
van Borgerswold. Hier is 40 kilo K3-karper 
uitgezet. in het Jonkerszandgat bij Gieten, 
tenslotte, is het magere bestand aange-
vuld met een aantal karpers. Als je je geluk 
in een van deze wateren wil beproeven, 
let dan even op de bepalingen in de Geza-

menlijke Lijst van nederlandse Viswate-
ren. nachtvissen en met meerdere hengels 
vissen is bijvoorbeeld niet overal toege-
staan.

VERANTWOORD
Zoals je leest, is de federatie actief bezig 
om de karperstand in vijvers en plassen 
op peil te houden. Zo houden bijvoorbeeld 
ook kinderen en ouderen de mogelijkheid 
om in een veilige omgeving karper te kun-
nen vangen. Voor uitzet in deze wateren is 
geen toestemming van de waterschappen 
nodig; het betreft namelijk vooral afge-
sloten gemeentewateren. De federatie ge-
bruikt voor uitzet alleen vis van een gere-
nommeerde kweker die de karpers levert 
voorzien van een gezondheidsverklaring. 
Uitzettingen vinden in de regel alleen 
plaats na onderzoek naar de bestaande 
visstand en het watermilieu. Ook komt het 
voor dat de federatie de karperstand in ge-
meentevijvers herstelt nadat die zijn ge-
baggerd en gesaneerd, zodat ze weer een 
goed milieu voor vissen bieden. en natuur-
lijk houdt de federatie altijd rekening met 
de wensen en verzoeken van karpervissers 
uit de regio en onze bijzonder actieve regi-
onale afdeling van De Karper sportvisserij 
nederland.

KarPerBestanD 
VisViJVers 
aanGeVulD
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Visfoto’s 
uit De reGio

Robert van der Kamp is visgids in Groningen 
(Visgids Groningen) en organiseerde eind vorig 
jaar voor de tweede keer een fotowedstrijd op 
de sociale media. De oproep luidde: “Heb je 
een waanzinnig mooie foto met een mooie, 
grote, kleine, grappige, allereerste of gewoon 
leuke vis? Stuur de foto dan in naar www.
visgidsgroningen.nl.” Ook dit jaar stroomde 
de mailbox over van de ingezonden foto’s. We 
laten hier een paar inzendingen uit onze regio 
zien met het verhaal achter de foto.

Fokko heeft sinds 2 jaar het karpervissen ontdekt.

Patrick’s zoon, met een snoek aan de andere kant van de lijn.

LAMMERT VAN DIJK
lammert van Dijk (24) uit warffum is in het dagelijkse leven vracht-
wagenchauffeur bij een koeriersbedrijf. hij ziet daardoor heel wat 
viswater langskomen tijdens zijn ritten door nederland en daarbui-
ten. lammert vist ’s winters vooral op snoek, overal in de noordelijke 
provincies. toch is Groningen volgens hem de beste roofvisprovincie 
van nederland. De snoek op de foto is 101 cm en gevangen in de 
omgeving van warffum. 
in het voorjaar komen de karperhengels tevoorschijn. lammert gaat 
één keer per jaar vissen in frankrijk. Verder vist hij, zowel met de 
boilie als met de pen of drijvend, veel in eigen omgeving zoals het 
Boterdiep. maar hij weet ook de visplassen van sassenhein in haren, 
het Jonkerszandgat in Gieten of de plas in emmercompascuum te 
vinden. “het mooiste is om vrijdagochtend al de auto in te pakken 
zodat je na het werk meteen weg kunt naar je karperstek.”

PATRICK EIJNDHOVEN
Patrick eijndhoven (32) uit Delfzijl is allround sportvisser. ’s winters 
op snoek met kunstaas, de rest van het jaar met de feeder, vaste 
stok en met de pen op karper. Deze foto is genomen bij de Binnen-
bermsloot nabij de eemshaven met z’n kenmerkende torenhoge 
windturbines. Je ziet Patrick’s zoon aron die een snoek heeft ge-
haakt. hij neemt aron graag mee. Voor de gezelligheid, maar ook 
om hem de kunst van het vissen bij te brengen. Patrick is jeugd- en 
jongerenwerker bij de stichting mJD (maatschappelijke en Juridi-
sche Dienstverlening) in Groningen. na het werk gaat hij het liefst 
vissen om het verstand weer op nul te krijgen. maar ook binnen 
het werk is er plaats voor zijn hobby. hij organiseert veel activi-
teiten voor de jeugd en gaat daarbij ook met groepen kinderen 
vissen, met de vaste stok. hij merkt aan de kinderen dat het lekker 
buiten bezig zijn en de spanning om iets te vangen een positieve 
invloed heeft. Kinderen die normaal heel druk zijn, kunnen zich 
uren achtereen op het vissen concentreren en komen zo tot rust.

FOKKO DE WIT
fokko is 32 en werkt in een restaurant in zijn woonplaats oude 
Pekela.  Vissen is zijn passie. hij begon met de vaste hengel. later 
kwam de methodfeeder erbij, waarmee hij zijn eerste karper 
ving. het witvismateriaal kwam toen al gauw op marktplaats 
te staan en fokko richtte zich helemaal op de karpervisserij. hij 
vist nu twee jaar op karper. overdag en ook ’s nachts als hij twee 
dagen achtereen vrij is. Zijn viswateren? Vooral in de buurt, zoals 
het heeresmeer in Pekela zelf, de plas in het emergo Bos onder 
meeden, maar ook de plassen bij Gieten en de vijvers in winscho-
ten. op de foto zien we fokko met een van zijn vangsten aan het 
heeresmeer. heel toevallig heeft de federatie afgelopen winter 
in alle wateren waar fokko vist jonge karper uitgezet. Daar is hij 
dan ook bijzonder blij mee. evenals met de Vispas, waarmee hij in 
een straal van 25 km rond Pekela in meer dan genoeg water kan 
vissen. Kanaaltjes, plassen, ze staan allemaal in de Gezamenlijke 
lijst van nederlandse Viswateren. 
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Dat is nog eens een fraai duo baarzen!

Roofvis en karper: daar draait het om bij Lammert.

GEERT-JAN VAN DER MEER
hier zien we Geert-Jan van der meer (33) 
met twee kapitale baarzen, gevangen op 
het lauwersmeer. Geert-Jan van der meer 
komt uit hardegarijp, was leerkracht in het 
basisonderwijs maar volgt nu een opleiding 
tot hartfunctielaborant. roofvis vormt de 
rode draad in zijn fanatieke sportvisleven.     

’s winters met dood aas of kunstaas op snoek 
en snoekbaars. als het daar te warm voor 
wordt, met het visbootje naar de iJssel voor 
winde en roofblei. of dropshotten op het 
lauwersmeer, om bijvoorbeeld dergelijke 
baarzen (beide 40 cm+) te vangen. Deze mid-
dag trof hij op het meer een school van dit 
formaat vissen. resultaat: acht baarzen van 

boven de 40 cm, de grootste 45 cm! Kunstaas 
maakt Geert-Jan ook zelf. hij heeft over zijn 
eigen aas al twee keer een artikel in De roof-
vis geschreven. ondertussen heeft hij street-
fishing ontdekt. in een koppel met Peter de 
Vries, de bellyboatvisser uit Grootegast, werd 
hij vierde bij een streetfishing wedstrijd in 
het Belgische Gent.
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De snoekstudiegroep nederland-
België (snB) is een vereniging, 
speciaal van, voor en door snoek-

vissers. Deze belangenbehartiger is aange-
sloten bij sportvisserij nederland en lan-
delijk onderverdeeld in diverse regio’s. 
De provincies Groningen en Drenthe 
vormen samen één snB-regio die circa 
150 leden telt.

ACTIVITEITEN
De snB regio Groningen-Drenthe orga-
niseert jaarlijks diverse activiteiten voor 
haar leden. Denk bijvoorbeeld aan de vis-
dagen waarop de club met 15 tot 30 snoek-
vissers op pad gaat. Gezellige en leerzame 
dagen, waarbij je bovendien snoekvissers 
uit je eigen omgeving leert kennen. eén 
keer per jaar is er een regioavond met een 
interessante spreker die over zijn snoek-
visserij vertelt. Verder is er die avond een 
tombola waarbij mooie prijzen te winnen 
zijn. Veel aandacht is er ook voor de jeugd. 
Jaarlijks zijn er meerdere activiteiten 
waarbij de jeugd bijvoorbeeld leert hoe 
je netjes en weidelijk met snoek omgaat.

WORD LID
Lees meer op de snB-website (www.
snoekstudiegroep.nl) en ‘like’ dan gelijk 
ook even de Facebookpagina van de snB. 
Over Facebook gesproken: als snB-lid kun 
je ook in de speciaal voor leden gemaakte 
Facebookgroep met 
andere snB’ers ideeën 
en tips uitwisselen. 

Vanaf de laatste zaterdag in mei 
mogen we weer met kunstaas 
of een dood visje achter de 
snoek aan. Vissen op snoek is 
populair, ook de jeugd voelt 
zich aangetrokken tot deze 
actieve en spannende manier 
van vissen.  Wil je echter meer 
uit je visserij op snoek halen, 
dan is een lidmaatschap van de 
Snoekstudiegroep Nederland-
België een aanrader.

oVer De De snoeKstuDie-
GroeP neDerlanD-BelGie
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
een lidmaatschap van de snB kost per 
jaar € 25,- voor seniorleden (15 jaar en ou-
der) en € 16,- voor jeugdleden (tot 15 jaar). 
als lid van de snB heb je vele voordelen, 
zoals:

>  Je bent lid van een actieve vereniging 
en je leert snoekvissers uit het hele land 
kennen.

>  4 x per jaar het informatieve en prach-
tige 70 pagina’s tellende magazine 
‘snoekerijen’.

>  een ledenpas waarmee je voordeel en 
kortingen krijgt. 

>  uitnodigingen voor informatieve avon-
den en gezellige en leerzame visdagen.

>  Via ‘snoekerijen’ maak je kans op een 
dag gratis vissen met een ervaren 
visgids.

>  Deelname aan de ‘Pike experience’ die 
jaarlijks in oktober plaatsvindt. Dit is 
een hengelsportmanifestatie voor en 
door snoekvissers.

SPORTVISSER-
REISGIDS STAD 
GRONINGEN
heb je ‘m nog niet? 
De sportvisserreisgids 
stad Groningen is nog 
verkrijgbaar via de web-
winkel op www.vissen.
nl. Voor nog geen tientje 

krijg je ‘m thuis gestuurd. een ideale, 
90 pagina’s tellende gids boordevol infor-
matie. Zo lees je alles over de vissoorten 
in de stad, de grote variatie aan stadse 
viswateren, tips over hoe en waar te 
vissen en natuurlijk wat er nog meer is te 
beleven in deze bruisende stad. inclusief 
25 goede visstekken in de stad, die stuk 
voor stuk worden beschreven, mét een 
foto en kaartje. wacht niet te lang met 
bestellen want de oplage is beperkt.
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