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HANDHAVINGSDAGEN FEDERATIE
VEEL VISSERS, WEINIG BEKEURINGEN

H

Nieuws uit de regio Midden Nederland

et weer werkt niet 
mee op de handha-
vingsdag in juni. 

Toch hebben de beambtes het 
druk, zij controleren 139 vis-
sers. Een team van zeventien 
opsporingsambtenaren en 
politiemensen en vier federa-
tiecontroleurs, bezoeken het 
Rhederlaag, de IJssel, de Oude 
IJssel, de Berkel, de Linge, 
de Waal, de Groenlose Slinge 
en de Bolksbeek. De controle 
trekt ook de aandacht van de 
regionale media. Omroep Gel-
derland kijkt over de schou-
ders van de controleurs mee 
bij de controle aan het Rheder-
laag bij Giesbeek. De reporters 

Ieder jaar organiseert de Federatie Midden Nederland 
een aantal controledagen, in samenwerking met andere 
opsporingsambtenaren en politie. Met de grootschalige 
acties kan er zeer veel water worden gecontroleerd en 
lopen zwartvissers een groot risico tegen de lamp te 
lopen. Een verslag van twee van deze dagen.

hebben vooral interesse in 
buitenlandse vissers, die veel 
aan het Rhederlaag zijn te vin-
den. Het merendeel van deze, 
vooral Duitse vissers, geeft 
aan het goed te vinden dat er 
wordt gecontroleerd. 

TWEE KEER BEKEURD
Tijdens de tweede controledag, 
in juli, werkt het weer wel mee. 
Dit is goed te merken aan het 
aantal vissers. De controleurs 
treffen maar liefst 366 vissers 
aan langs het Rhederlaag, de 
IJssel, de Neder-Rijn, de Oude 
IJssel, de Berkel, de Weterin-
gen, Liemers, de Linge, de 
Hambroekplas, de Waal en het 

Polderwater Tielerwaard. De 
dertien opsporingsambtenaren 
en de vijf federatiecontroleurs, 
hebben het er druk mee. 
Dat een controle niet altijd di-
rect werkt, blijkt wanneer een 
politieagent een visser aantreft 
die geen papieren bij zich 
heeft. Hij geeft de man een 
proces verbaal en vraagt hem 
te stoppen met vissen en de 
benodigde documenten te ko-
pen. De politieman vermoedt 
echter dat de visser deze raad 
niet opvolgt. De vermoedens 
van de agent blijken te klop-
pen als hij de zwartvisser later 
op de dag nogmaals betrapt. 
Het wordt een dure visdag 
voor hem, met twee bekeurin-
gen op één dag
Op een groot gedeelte van het  
traject zijn de controles uitge-
voerd vanuit een boot van de 
politie en Recreatie Gemeen-
schap Veluwe (RGV). Hiermee 

kunnen de controleurs snel 
grote oeverlengtes afleggen. 

GOED GEDRAG
De controledagen leren dat 
de sportvissers hun zaakjes 
doorgaans goed op orde heb-
ben. Vrijwel iedereen had de 
VISpas en benodigde papieren 
bij de hand en hield zich aan 
de regels. Tijdens de twee 
controledagen zijn in totaal 
505 vissers gecontroleerd. 
Slechts 34 vissers gingen in de 
fout en werden bekeurd. Ruim 
93% van de gecontroleerde 
sportvissers had zijn zaakjes 
dus goed op orde. Een mooi 
resultaat en een teken dat de 
gemiddelde sportvisser zich 
goed weet te gedragen aan de 
waterkant. 

Op www.hfmiddennederland.nl
is de uitzending van Omroep 
Gelderland terug te kijken.

Omroep Gelderland kijkt mee over 
de schouders van de controleurs.

Veel van de controles 
vinden per boot plaats.


