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wee keer per maand 
wordt er in de week-
enden tussen 10 en 

12 uur ’s ochtends gevlogen. 
dan zitten naar verwachting 

SPORTVISSERS TELLEN 
VANUIT DE LUCHT

Dit jaar kiest de federatie het luchtruim. Twee keer per 
maand gaan we vanuit de lucht sportvissers tellen boven 
de Waal, Merwede, Nederrijn, Lek en het Pannerdensch 
Kanaal. De tellingen moeten meer inzicht geven in het 
sportvisserijgebruik op de rivieren, zodat de federatie de 
belangen van de sportvissers hier beter kan behartigen.

T namelijk de meeste vissers 
langs het water. we vliegen van 
de lek naar het Pannerdensch 
Kanaal en de waal, om tot slot 
de merwede af te zakken. door 

vanuit de lucht te tellen, is het 
mogelijk om in korte tijd het 
sportvisserijgebruik – onder 
meer informatie over visloca-
ties en de hoeveelheid visbe-
zoeken – in een groot gebied in 
kaart te brengen.

ENQUÊTES
in aanvulling op de vliegtuigtel-
lingen nemen vrijwilligers op de 
grond enquêtes af. Gedurende 

het jaar 
proberen 
ze zoveel 

mogelijk 
vissers te bevragen – over onder 
andere de visfrequentie, het 
meenemen van vis en de soort 
waar op wordt gevist – en zo 
informatie te verzamelen over 
het sportvisserijgebruik. Boven-
dien krijgen de geënquêteerde 
vissers een formulier waarop zij 
hun vangst van die dag kunnen 
vermelden. Vis je in 2014 ’s 
morgens aan of op een van de 
grote rivieren binnen de federa-
tie, dan is de kans groot dat je 
bezoek krijgt van onze vrijwilli-
gers. Behandel hen met respect, 
want ze zijn bezig met nuttig 
werk voor de sportvisserij.

a goedkeuring van de 
leden is een kantoor-
pand aangekocht 

in westervoort. hengelsport 
federatie midden nederland 
heeft dus een nieuw post- en 
bezoekadres: het Vergun 26a, 
6931 Kd westervoort. het 

Wil je zelf meehelpen bij het 
afnemen van enquêtes langs een 
van de rivieren, dan kun je dit 
doorgeven aan de Hengelsport 
Federatie Midden Nederland via 
info@hfmiddennederland.nl.

NIEUW KANTOOR
Hengelsport Federatie Midden Nederland is na zeven 
jaar verhuisd van Arnhem naar Westervoort. De 
noodzakelijke personele uitbreiding vanwege de 
toegenomen werkzaamheden kon niet in het kantoor 
te Arnhem worden ondergebracht. Vandaar dat er in 
het kader van het verder professionaliseren van de 
federatie is gekozen om te verhuizen.

nieuwe onderkomen wordt 
gedeeld met een aantal andere 
organisaties, die op de boven-
liggende verdiepingen kantoor 
houden. de federatie zetelt op 
de benedenverdieping, zodat het 
kantoor ook goed toegankelijk is 
voor mindervaliden. het kantoor 

is goed bereikbaar vanaf de a12 
en a325 (Pleyweg). Zodra de 
verhuizing achter de rug is, gaat 
de federatie werk maken van 

het aantrekken van een extra 
beroepskracht om de andere 
werknemers werk uit handen te 
nemen.

Actuele informAtie uit jouw regio paling over de dijk pag. 28 interview HenrY Bresser pag. 32

Het nieuwe kantoor van de federatie staat in Westervoort.

Dit jaar gaat de federatie vanuit de lucht sportvissers tellen.
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e oude iJssel is een 
belangrijk water 
voor wedstrijd- en 

recreatievissers en specialisten. 
helaas merken sportvissers 
dat de vangsten het afgelo-
pen jaar zijn teruggelopen. 
deze geluiden waren voor de 
federatie aanleiding om een 
uitgebreid onderzoek te doen 
naar de visstand. de meerval 
kreeg specifieke aandacht in het 
onderzoek. deze vis die steeds 
vaker wordt gevangen, krijgt 
nog wel eens de schuld van de 

ot een jaar of tien 
geleden werd er in 
de rijn nog goed 

paling vangen, daarna werd het 
eigenlijk ieder jaar fors minder. 
tijdens wedstrijden van de 
plaatselijke hengelsportver-
eniging wordt er tegenwoor-
dig bijna nooit meer paling 
gevangen. “Vooraf had ik geen 
flauw idee hoeveel paling er 
zou worden gevangen. de rijn 
is een verrekt lange rivier”, zegt 
frits van eldik, die samen met 
controleurs hans de Jongh en 
Kees van eck de handelingen 
van de beroepsvisser in de 
gaten hield.

MINDER WITVIS
in totaal werd er tijdens het 
project 1.169 kilo aal gevangen, 
waarvan meer schieraal dan 
rode aal. naast paling werd er 
ook een zeeforel van 73 cen-
timeter en een mooie barbeel 

Het afgelopen jaar is bij de stuw van Hagestein/Maurik 
van augustus tot november paling gevangen en over de 
stuw gezet. Door de paling voor de waterkrachtcentrale 
van Amerongen weg te vangen en over te zetten naar 
de benedenstroomse kant, kan deze vrij uitzwemmen 
naar zee om zich in de Sargassozee voort te planten.

gevangen. Verder zaten de 
fuiken vol met wolhandkrab-
ben. tegen het einde van het 
project werden er meer krab-
ben gevangen dan paling. de 
verwachte hoeveelheid brasem 
en blankvoorn in de fuiken viel 
nogal tegen. “de vangsten van 
brasem en blankvoorn in de 

MEER MEERVAL IN DE OUDE IJSSEL

Sportvisserij Nederland heeft in opdracht van 
Hengelsport Federatie Midden Nederland een 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de visstand in de 
Oude IJssel. Daarbij was er in het bijzonder aandacht 
voor de meervalstand.

slechte witvisvangsten. Zo zou 
deze rover de brasemstand om 
zeep hebben geholpen. het on-
derzoek moest meer informatie 
geven over de oorzaken van de 
achteruitgang van de visstand 
en de ontwikkeling van de 
meervalstand.

ExOTEN
Via een scheepvaartsluis staat 
de oude iJssel in verbinding 
met de iJssel. door deze verbin-
ding hebben exotische gron-
delsoorten de oude iJssel we-

AALSCHOLVERS EN BAGGEREN
De visstand in de Oude IJssel is de laatste jaren sterk afgenomen. In de 
vangsten tijdens het onderzoek zijn ook bijna geen vissen tussen de twintig 
en veertig centimeter aangetroffen. Het ontbreken van dit formaat vissen 
duidt op overmatige predatie door aalscholvers. Vanwege de scheepvaart- 
en waterafvoerfunctie is het vergroten van de hoeveelheid schuilplaatsen in 
het open water echter vrijwel onmogelijk. Het baggeren van de vaarroute 
heeft er daarbij voor gezorgd dat veel voedingsstoffen uit de bodem alsmede 
de waterplanten in de oeverzone zijn verdwenen. Dit heeft een negatief effect 
gehad op de visstand.

MELD MEERVALVANGSTEN
Als je een meerval vangt, horen we dit heel graag. Zo vergroten we onze kennis 
over de meervalstand in de Oude IJssel. Melden van meervalvangsten kan via 
www.mijnvismaat.nl of per mail naar info@hfmiddennederland.nl. Melden 
kan anoniem en met de gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.

PALING OVER DE DIJK BIJ MAURIK

T

Aalvissen bij de waterkrachtcentrale van Amerongen 
in het kader van het project Paling over de dijk.

De paling is over de stuw bij Hagestein gezet.

rivier zijn de laatste jaren be-
hoorlijk afgenomen”, zegt Kees. 
“Vroeger moest je minimaal 
veertig kilo vangen wilde je 
meedoen om de prijzen, maar 
dat is al lang niet meer zo.”

LANGE DAGEN
het duurde wel even voordat 
de fuiken waren geplaatst. 
Kees: “de beroepsvisser vist 
normaal in de iJssel en was 
niet bekend met de bodem van 
de rijn. al met al heeft het 
twee dagen geduurd voordat 
de palen in de grond waren 

en de fuiken stonden.” over 
zijn bijdrage aan het project is 
Kees positief. “het was leuk 
en leerzaam, maar toch zou ik 
het nooit meer doen. we waren 
drie dagen per week van acht 
uur ’s ochtends tot zes uur ’s 
avonds op het water. dat was 
wel iets teveel van het goede. 
op één dag hebben we zelfs 
tot half acht ‘s avonds door-
gewerkt. toen is er vanuit het 
bestuur ingegrepen. maar ja, 
de mentaliteit in maurik is nou 
eenmaal dat je afmaakt waar je 
aan begint.”

ten te vinden en gekoloniseerd 
als nieuw leefgebied. op de 
eerste dagen van het onderzoek 
werden er bij doesburg drie 
van deze exoten aangetroffen: 
de zwartbekgrondel, marmer-
grondel en kesslers grondel. in 
veel wateren waar deze soorten 
opduiken duurt het niet lang 
voordat het hele water vergeven 

is van deze visjes. dit is voor 
sportvissers een ingrijpende 
ontwikkeling, aangezien de exo-
ten de plek van andere vissoor-
ten innemen en concurreren om 
het beschikbare voedsel. het 
wordt dan ook moeilijker om 
traditionele soorten als voorn 
en brasem nog te vangen.

MEERVAL
de meerval doet het goed in 
de oude iJssel, zo bleek uit het 
onderzoek dat met verschillen-
de vangmethoden plaatsvond 
voor een zo groot mogelijke 
effectiviteit. de meeste meer-
vallen werden in de oeverzone 
met het elektrovisapparaat 
gevangen.
Vanaf doetinchem tot aan de 
duitse grens vingen de onder-
zoekers zeventig meervallen 
in alle leeftijdsklassen en tot 
1,23 meter groot. de meeste 
meervallen waren echter visjes 
van het afgelopen seizoen. dit 
toont aan dat de meerval zich 
succesvol voortplant in de oude 
iJssel en er sprake is van een 
gezonde en zichzelf in stand 
houdende populatie. Kenmer-
kende details voor de meerval-
len van de oude iJssel zijn de 
olijfgroene rug en donkere buik.

D

Tijdens het onderzoek werden 
ook flinke meervallen gevangen.

De meervallen van de Oude IJssel 
lijken zich jaarlijks voort te planten.
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aar aanleiding van 
deze geluiden is de 
federatie aan de slag 

gegaan met de wensen van 
de karpervissers. Zo zijn we 
in overleg getreden met het 
waterschap rijn en iJssel en is 
de wens voor een spiegelkar-
perproject opgenomen in het 
visplan van de Visstandbeheer-
commissie rijn en iJssel. eind 
2013 is dit visplan goedgekeurd, 
waardoor we groen licht kregen 
voor het uitzetten van spie-
gelkarpers in de oude iJssel.

120 SPIEGELS
de eerste 120 karpers (één 
karper per hectare) werden op 
1 maart uitgezet in de oude 
iJssel. de vissen zijn verdeeld 
over de drie stuwvakken 

SPIEGELKARPERPROJECT
OUDE IJSSEL

Karpervissers uiten al jaren de wens om meer variatie 
aan te brengen in het karperbestand van de Oude IJssel. 
Uit een enquête van De Karper Sportvisserij Nederland 
regio Midden kwam de Oude IJssel zelfs op de eerste 
plaats uit de bus als locatie om karper uit te zetten.

uitgezet. het is de bedoeling 
dat de tweede uitzetting in de 
winter 2014-2015 plaatsvindt. 
het gaat dan opnieuw om 120 
spiegelkarpers, waarmee de 
uitzetting is afgerond. de oude 
iJssel is dan 240 spiegelkarpers 
rijker, die voor volop visplezier 
gaan zorgen de komende jaren.

TRACK & TRACE
er zijn in de oude iJssel alleen 
spiegelkarpers uitgezet. daar 
is bewust voor gekozen om 
de uitgezette vissen te kun-
nen traceren aan de hand van 
terugvangsten door sportvis-
sers. Zo kunnen de ontwik-
kelingen van het karperbestand 
optimaal worden gevolgd. dit 
doen we aan de hand van het 
unieke beschubbingspatroon 

TERUGMELDEN
De uitzetting is een pilot voor het waterschap om zodoende kennis te verga-
ren over de effecten van een dergelijke uitzetting op de Kaderrichtlijn Water 
doelstellingen. Terugmeldingen van karpers zijn dan ook van belang om te 
kunnen bepalen hoe de karpers het doen in de Oude IJssel en om duidelijk te 
krijgen of de vistrappen barrières zijn voor deze vissen.
Vang je dus een spiegelkarper in de Oude IJssel, maak dan foto’s van beide 
flanken van de vis en stuur deze op naar info@hfmiddennederland.nl. Doe 
dit voorzien van informatie over het gewicht, de lengte en de (globale) 
vangstlocatie. Indien je de exacte locatie van je stek niet wilt prijsgeven, is het 
noemen van het betreffende stuwvak ook voldoende.

van de spiegelkarper. iedere vis 
is hierdoor individueel terug te 
herkennen. om die reden zijn de 

De stuwvakken van de Oude IJssel 
zijn verrijkt met 120 spiegelkarpers.

flanken van de karpers op de di-
gitale plaat vastgelegd voordat 
ze werden uitgezet.

Spiegelkarpers zijn terug te herkennen door hun unieke schub-
benpatroon.

N

ijdens de jeugddag 
van de federatie 
worden er clinics 

gegeven door de VNV (Ver-
eniging Nederlandse Vliegvis-
sers), SNB (Snoekstudiegroep 
Nederland België) en De KSN 
(KarperSportvisserij Neder-
land). Zij leren de aanwezige 
kinderen alle beginselen over 
het vissen met de vliegen-

JEUGDDAG 2014
In 2013 is er voor het eerst een jeugddag 
georganiseerd voor alle jonge sportvissers binnen 
de federatie. Dit was zo’n succes dat er dit jaar 
opnieuw een jeugddag plaatsvindt. Op 21 juni is het 
Inundatiekanaal bij Tiel de plek waar je als jeugdige 
sportvisser moet zijn.

hengel, vissen op snoek en 
karpervissen. Daarbij zijn 
diverse specialisten uit de 
diverse hengelsportdiscipli-
nes aanwezig om alle vragen 
van de aanwezige kinderen te 
beantwoorden.

BEGELEIDING
Naast uitleg door de experts 
van de specialistengroepen, 

is er bij de jeugddag uiter-
aard ook alle tijd en ruimte 
om zelf te vissen. Dit doe je 
bij dit evenement niet alleen, 
maar onder begeleiding van 
ervaren vissers. Tijdens de 
jeugddag wordt er name-
lijk samengewerkt met drie 
verenigingen: HSV De Put 
uit Opijnen, HSV De Brasem 
uit Tiel en HSV Onder Ons 
uit Tiel. Deze drie hengel-
sportverenigingen zullen hun 
beste vissers en vrijwilligers 
naar voren schuiven om de 
jeugd verder op weg te helpen 
hun visvaardigheden aan te 
scherpen.

T

GEEF JE OP
De doelgroep van de jeugddag 
omvat de groep sportvissers 
van 8 jaar t/m 16 jaar. Wil jij 
ook meedoen aan de jeugd-
dag? Geef je dan op via:
info@hfmiddennederland.nl
onder vermelding van je 
naam, leeftijd, mailadres en 
het telefoonnummer van je 
ouders. De jeugddag start zo 
rond 9.00 uur en is uiterlijk 
om 16.00 uur afgelopen. Alle 
deelnemers krijgen vooraf een 
uitgebreid programma toege-
stuurd. Eten en drinken hoef 
je zelf niet mee te nemen, daar 
wordt voor gezorgd.

Specialistengroepen geven clinics op de jeugddag.

Uitleg over materialen ontbreekt niet.
Onder begeleiding van ervaren vissers 
kun je zelf ook aan de slag.
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enry Bresser begon 
op zijn zesde met vis-
sen bij hsV de Breu-

ly in Zevenaar. op zijn achtste 
viste hij zijn eerste wedstrijd. 
Vanaf dat moment heeft hij 
altijd gevist. Gemiddeld zit 
henry zeker elk weekend aan 
het water – en als het werk het 
toelaat ook doordeweeks.

‘VEEL OEFENEN EN PLEzIER HEBBEN’
Henry Bresser, winnaar NK Individueel 2013

Henry Bresser werd op 31 augustus 2013 Nederlands 
kampioen zoetwatervissen individueel. In het Noord-
Willemskanaal bij Vries wist hij ruim 10.000 gram vis 
te vangen. Genoeg voor de winst. Hij geeft een kijkje in 
zijn voorbereiding en tactiek.

Had je verwacht ooit Neder-
lands kampioen te worden?
“eigenlijk is het allemaal heel 
raar gelopen. ik vond de selec-
tiewedstrijden van de federatie 
eigenlijk niks. er werd altijd 
veel geklaagd over slechte 
vangsten. een vismaat heeft 
me overtuigd om toch een 
keer mee te doen. daar werd 

ik zevende. ik dacht dat ik 
hiermee geen prijs zou hebben 
en was al naar huis vertrok-
ken. later hoorde ik dat ik me 
gekwalificeerd had voor het 
nK individueel.”

Hoe heb je jezelf voorbereid 
op het NK?
“Vooraf heb ik een keer of 
vijf getraind aan het noord-
willemskanaal. omdat ik het 
water goed wilde leren kennen, 
wilde ik alles weten over de 
stroming, dieptes, vissoorten, 
loodzetting, afstanden, voer en 
aas. Bij het proefvissen bleek 
dat veel voeren geen verschil 
maakte. tijdens de wedstrijd 
had ik dus maar drie kilo voer 
bij me. na afloop had ik tot 
verbazing van de controleurs 
nog voer over. de stroming 
was ook belangrijk. stroming 
naar rechts was geen beet, 
terwijl stilstaand water en 
stroming naar links wel aanbe-
ten gaf.”

Hoe ben je kampioen 
 geworden?
“de loting van een wedstrijd 
is erg belangrijk en daar had ik 

geluk mee. ik trof een stek aan 
het begin van vak c, vlak naast 
een brug. de eerstvolgende 
visser van het naaste vak zat 
pas 150 meter verderop. het 
waaide die dag heel hard en 
eigenlijk viel er op dertien 
meter niet te vissen. om grote 
vissen te vangen, moet je het 
aas stil kunnen aanbieden. dat 
lukt met die harde wind totaal 
niet. tijdens de trainingen was 
het op 13 meter en met vers 
de vase erg goed vissen en 
ving ik ook grote vis, maar dat 
ging tijdens de wedstrijd niet. 
uiteindelijk heb ik besloten 
om dichterbij te gaan vissen 
op tien meter. daar heb ik ge-
voerd met geknipte pieren en 
casters. dit plan B had ik ook 
getraind en bleek tijdens de 
wedstrijd een gouden greep. 
nu wist ik wel grotere vissen 
te vangen. de buurman zag mij 
goed vangen en ging de laatste 
drie kwartier ook dichterbij 
vissen. doordat hij vlak voor 
het einde nog een grote vis 
loste miste hij echter net het 
podium.”

Heb je nog tips voor mensen 
die een betere wedstrijdvis-
ser willen worden?
“eigenlijk is het een kwestie 
van veel oefenen en plezier 
houden in je hobby. door 
veel te vissen, leer je wateren 
kennen en leer je jezelf aan te 
passen aan verschillende situ-
aties die je aan de waterkant 
tegenkomt.”

H

Henry Bresser.

Aan het Noordwillemskanaal pakte Henry 
Bresser de winst bij het NK Individueel 2013.

Bresser op plek één 
van het erepodium.

aterplanten horen in 
het water thuis. een 
explosieve planten-

groei brengt de bevisbaarheid 
van het water echter in ge-
vaar. in veel gevallen zie je dat 
viswateren vooral in de zomer 
dichtgroeien; juist wanneer de 
meeste vissers de waterkant op-
zoeken. het afgelopen jaar heeft 
hengelsport federatie midden 
nederland samen met sportvis-
serij nederland de waterplanten-
groei op een aantal locaties in de 
Keizersbeek aangepakt.

WATERPLANTENEXPLOSIE
KEIzERSBEEK AANGEPAKT

Waterplanten zijn goed voor de vis. Nemen ze echter 
de overhand in een water, dan worden ze een probleem 
voor sportvissers doordat de dichte begroeiing het
water onbevisbaar maakt. Dat was ook in de Keizers-
beek het geval. De federatie heeft door middel van een 
nieuw en aangepast maaibeleid de bevisbaarheid op 
een aantal locaties verbeterd.

ExTRA MAAIEN
de Keizersbeek was vroeger 
een zeer gewild viswater. door 
overmatige waterplantengroei 
is het water tegenwoordig 
nauwelijks nog te bevissen. 
het afgelopen seizoen is het 
effect van maaien en de groei 
van de waterplanten in kaart 
gebracht. extra maaien lijkt de 
bevisbaarheid voor enige tijd 
te verbeteren. door het koude 
voorjaar in 2013 kwam de wa-
terplantengroei pas langzaam 
op gang, waardoor er slechts 

één keer extra gemaaid is aan 
het eind van het groeiseizoen. 
met een warmer voorjaar kan 
er eerder en vaker worden 
gemaaid.

VASTGELOPEN PLUG
tijdens veldbezoeken spra-
ken de onderzoekers met 
een aantal vissers die de 
explosieve toename van 
waterplanten trotseerden. Zo 
kwamen ze een snoekvisser 
tegen die in een strook van 
ongeveer honderd meter met 
iets minder begroeiing stond 
te vissen. Zijn plug liep echter 
keer op keer vast in de dieper 
groeiende waterplanten. Vis 
vangen was er zo niet bij. op 
een andere locatie was vooral 
jeugd actief met de vaste 
hengel. Zij wisten leuk vis te 

vangen in enkele gaatjes tus-
sen de waterplanten. een van 
de jongens wist onder het oog 
van de onderzoekers zelfs een 
klein karpertje te vangen.
een week later kwamen de 
onderzoekers weer op dezelfde 
plek terug. in die tijd was de 
beek helemaal dichtgegroeid 
en kon er nauwelijks nog wor-
den gevist. daarop werd be-
sloten om op die plek een keer 
extra te maaien ten behoeve 
van de sportvisserij. het vorig 
jaar gestarte project wordt in 
2014 op een aantal locaties 
langs de Keizersbeek voort-
gezet. het is mede gezien het 
bijzonder koude voorjaar in 
2013, en de daardoor achter-
blijvende waterplantengroei, 
belangrijk om de proef te 
herhalen.

W

Ook op open stukken is het 
door dieper liggende water-

planten lastig vissen.

De jeugd wist nog wel een gaatje 
te vinden en vis te vangen.

In de zomer is de Keizersbeek onbevisbaar.

Waterplanten zijn van groot belang voor jonge en volwassen vis.



34

Colofon
Redactie en postadres
Hengelsport federatie
Midden Nederland
Het Vergun 26a
6931 KD Westervoort

Telefoon: 026-3212045
Website: www.hfmiddennederland.nl

et rhederlaag is een 
bekend snoekbaars-
water dat sportvissers 

uit de wijde omgeving aantrekt. 
Vooral in de wintermaanden 
trekt de snoekbaars massaal 
vanuit de rivieren de rustigere, 
diepere aangelegen wateren 
op. om stropende sportvis-
sers te pakken te krijgen heeft 
de federatie samen met de 

BOA-CONTROLES
De meeste sportvissers houden 
zich aan de regels

Wie kent de verhalen niet over sportvissers die veel 
teveel snoekbaarzen mee zouden nemen? Hengelsport 
Federatie Midden Nederland hoort deze verhalen ook en 
heeft besloten om hier extra aandacht aan te besteden.

politie een project opgezet. Bij 
drie grote controles is er onder 
andere een fuik opgezet waarbij 
vertrekkende auto’s met trailers 
en visboten werden opgevan-
gen, waarna de bestuurders zijn 
gecontroleerd. Verder zijn er op 
het water controles uitgevoerd 
bij visbootjes. er is gesurveil-
leerd op het rhederlaag, de iJs-
sel en de dode arm iJssel achter 

Snoekbaars is geliefd 
bij stropers.

EINDSTAND 2013
In totaal hebben de BOA’s van de federatie het afgelopen jaar 2.804 vis-
sers gecontroleerd. Zij deelden 272 waarschuwingen uit en maakten 116 
processen-verbaal op. Deze controles zijn gedaan door acht BOA’s. Maar ook 
politiemensen en BOA’s van andere organisaties hebben vissers gecontro-
leerd. Deze controles zijn niet meegenomen in het overzicht.
In 2014 wordt het BOA-korps van de federatie verder uitgebreid. Twee BOA’s 
volgen een cursus. Zij komen in de loop van 2014 het korps versterken. 
Mogelijk worden er nog enkele BOA’s aangetrokken om het federatiegebied 
nog beter te kunnen dekken.

doesburg. deze wateren zijn erg 
geliefd bij roofvissers. tijdens 
de controles werden er ongeveer 
zestig vissers gecontroleerd, 

waarvan er acht in overtreding 
waren en vier een bekeuring 
kregen. Zij visten met levend 
aas of waren in het bezit van 
ondermaatse (aas)vis.

CONTROLEDAGEN
tijdens de controledagen viel 
er niet één visser door de mand 
met teveel snoek, baars en/
of snoekbaars. de meeste 
sportvissers hielden zich prima 
aan de regels. de politie verba-
liseerde eerder wel een man die 
zeven snoekbaarzen in zijn bezit 
had. de federatie heeft hem een 
visverbod voor twee jaar opge-
legd voor het rhederlaag. 

het stropen van snoekbaarzen 
door sportvissers is hen-
gelsport federatie midden 
nederland een doorn in het oog. 
stropen past niet bij een duur-
zaam visstandbeheer en geeft 
de sportvisserij een negatief 
imago. in de toekomst vinden 
er dan ook zeker meer gerichte 
acties plaats op het stropen van 
snoekbaars.

SAMENWERKING
de Buitengewoon opsporings-
ambtenaren (Boa’s) van de 
federatie het afgelopen jaar vijf 
controles gehouden met de 
politie, verenigingscontroleurs 
en Boa’s van andere organisa-
ties. Zij controleerden verspreid 
over het federatiegebied met 
de boot en vanaf de kant. de 
samenwerking met de politie en 
Boa’s verloopt al enkele jaren 
naar volle tevredenheid. Zo wer-
den er in 2013 nog twee fuiken 
in beslag genomen en zijn er 
vissers bekeurd die met levend 
aas visten. de gezamenlijke 
controledagen zijn bedoeld om 
zulke excessen aan te pakken. 
in het algemeen komen er altijd 
wel weer strafbare feiten aan 
het licht.

BOA’s van de federatie bestrijden 
onder meer visstroperij.
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