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en steeds gro-
tere toename van de 
hoeveelheid water-

planten in veel viswateren, 
maakt dat de bevisbaarheid 
in het geding komt. Daarom 
is dit jaar een project gestart 
om de groei van waterplanten 
te monitoren en zo te onder-
zoeken welke maatregelen 
kunnen worden genomen, om 
de plantengroei in bedwang 
te houden. Eén van de locaties 
waar proeven worden gedaan 
met het maaien van planten, 
is de Keizersbeek vlakbij Bree-
denbroek. De waterplanten 
zijn in het hele groeiseizoen 
gevolgd en elke week werd 
de groei en milieuomstandig-
heden genoteerd. Het is de 
bedoeling om een aantal extra 
maairondes te doen aanvul-
lend op de maatregelen die het 
waterschap neemt. 
De praktijk blijkt echter 

E

Nieuws uit de regio Midden Nederland

weerbarstig en uitgerekend in 
proefjaar 2013 is het voorjaar 
koud. De groei van waterplan-
ten stagneert zodanig, dat het 
waterschap geen noodzaak 
ziet om vroeg te maaien. Twee 
maanden nadat het water-
schap alsnog heeft gemaaid 
met de maaiboot, blijkt dat de 
waterplanten door het warme 
weer ineens een groeispurt 
hebben gemaakt. Van extra 
maaipogingen wordt afgezien, 
omdat deze door de hoge wa-
tertemperatuur wel eens slecht 
kunnen uitpakken voor de vis 
die er rondzwemt. De lering in 
het proefjaar is vooral dat de 
weersomstandigheden het ook 
in Nederland vaak voor het 
zeggen hebben. 

WATERPLANTENBEHEER
Op het moment van schrijven 
van dit artikel is het groeisei-
zoen van de waterplanten nog 

Het wordt steeds moeilijker een visplekje 
te vinden tussen de waterplanten.

MAAIPROJECT IN DE KEIZERSBEEK
WATERPLANTEN LANDELIJK PROBLEEM

Het water in Nederland wordt helderder. Daardoor neemt de groei van waterplanten 
toe. Het gevolg is dat sommige wateren bijna niet meer bevisbaar zijn. De 
Keizersbeek bij Breedenbroek is zo’n plek. Onderzoek naar de plantengroei moet 
ertoe leiden dat deze beek en straks andere wateren, in de toekomst het hele jaar 
bevisbaar blijven.

niet voorbij. Naar verwachting 
zal er nog één maaibeurt in 
de Keizersbeek plaatsvinden, 
voordat het seizoen ten einde 
is. De projecten die in Ne-
derland plaatsvinden worden 

aan het einde van het jaar 
door Sportvisserij Nederland 
gebundeld in een rapport. 
Gezien de bijzondere weers-
omstandigheden van dit jaar 
is het echter de vraag of de 
resultaten van dit eerste jaar 
representatief zijn. 
Met de bevindingen hopen de 
federaties maatregelen te kun-
nen vinden om de viswateren 
beter bevisbaar te houden in 
de toekomst. Met de water-
schappen in het werkgebied, 
worden de uitkomsten van 
de proef in de Keizersbeek 
besproken. Hopelijk is er in de 
toekomst ruimte om met het 
waterschap iets af te spreken 
over het beheer van waterplan-
ten. 
Een goed waterplantenbeheer 
is niet alleen van belang voor 
de sportvisser, maar ook voor 
de visstand zelf. Een maaiboot 
of maaikorf kan een behoor-
lijke impact hebben op de 
visstand en het achtergebleven 
maaisel kan voor zuurstof-
tekorten zorgen. Daarnaast 
is een volledig dichtbegroeid 
water niet bijzonder geschikt 
als leefgebied voor de vis. 
Zulk water biedt een beperkte 
zwemruimte en kent grote 
zuurstofschommelingen, 
waar niet iedere vis tegen is 
bestand.

Overvloedige waterplantengroei, zorgt voor 
weinig zwemruimte en zuurstofschommelingen.

e selectiewedstrijden 
individueel, korpsen 
en de jeugd (cat. 

B en C) werden binnen de 
federatie in twee regio’s gevist: 
west en oost/midden. Vanwe-
ge het langgerekte gebied had 
de organisatie ervoor gekozen 
de wedstrijden op te knippen 
om de reisafstand voor alle vis-
sers acceptabel te houden.

SENiOREN
De selectie senioren oost/
midden werd gevist op 25 juni 
in de Oude IJssel bij Laag Kep-
pel. Dit is een heel mooi wed-
strijdparcours. De vangsten 
kunnen echter erg wisselend 
zijn en het kost de deelnemers 
soms veel moeite om zich te 
onderscheiden. Theo Walgra-

De jaarlijkse selectiewed-
strijden van de Federatie 
Midden Nederland, bieden 
wedstrijdvissers de ge-
legenheid een plaatsing 
te bemachtigen voor het 
NK wedstrijdvissen. De 
federatie organiseert deze 
wedstrijden voor plaatsen 
in het individuele kampi-
oenschap, korpsen, feeder 
en jeugd in drie leeftijds-
categorieën.

SELECTIEWEDSTRIJDEN 2013

D

ven was de winnaar individu-
eel regio midden, met 4.730 
gram. De categorie korpsen 
regio midden werd gewonnen 
door De Loenensche Well uit 
Ewijk. De vijf deelnemers wis-
ten 5.792 gram te vangen.
Bij de regio oost was Christi-

aan Splithof de sterkste met 
10.514 gram. In de categorie 
korpsen regio oost, won team 
De Brasem 1 uit Ulft, met 
19.207 gram.
De regio west heeft op 18 mei 
gevist in het Merwedekanaal 
bij Arkel. Tijdens deze wed-
strijd werd er slecht gevangen. 
Winnaar Ramon Pasman 
wist de wedstrijd individueel 
te winnen met slechts 2.886 
gram. De wedstrijd korpsen 
werd gewonnen door ’t Ste-
kelbaarsje Arkel 3, met 4.491 
gram totaalgewicht.

JEUGD
De jeugd van de regio west 
viste op 27 april in de Linge 
bij Leerdam. De Linge is niet 
zo heel breed en diep. Het is 
daarom een mooi parcours 
voor jongere vissers. De win-
naars in de verschillende ca-
tegorieën waren Sjors Milder 
met 4.485 gram (categorie A 
(17 tot 22 jaar), John van Pelt 
met 194 gram B (13 tot 17 jaar) 
en Twan Swart met 895 gram 
C (10 tot 13 jaar).
De jeugd in de regio oost viste 

op 2 juni in de Oude IJssel 
bij Doetinchem, met uitzon-
dering van categorie C, die in 
Sportpark Zuid in Doetinchem 
viste. Categorie B was een 
prooi voor Roy Vaanholt met 
912 gram en in de categorie C 
was Kaj Wildenbeest de beste 
met 4.067 gram.

FEEDER
Na de reguliere wedstrijden 
met de dobber, werd er ook 
een selectiewedstrijd met de 
feederhengel gevist. Deze 
wedstrijd werd op 8 juni 
gehouden aan de Oude IJssel 
bij Laag Keppel. Bob Frericks, 
stak met kop en schouders 
boven de concurrentie uit. 
Hij wist in totaal maar liefst 
28.056 gram bij elkaar te vis-
sen. Ook andere deelnemers 
wisten uitzonderlijk hoge ge-
wichten te vangen. Nummer 
twee, Rinus Verbaten, had 
een totaal van 19.051 gram en 
Richard Jansen, verzekerde de 
derde plek met 13.189 gram. 
In totaal wisten acht deelne-
mers meer dan 10.000 gram 
te vangen.

Veel vis en mooie vis bij de 
selectiewedstrijd feeder.

De jeugd Oost/Midden.


