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WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015
Het duurt nog even, maar in maart 2015 vinden er weer 
waterschapsverkiezingen plaats. De waterschappen 
zijn als beheerder van oppervlaktewateren van groot 
belang voor de sportvisserij. Zij bepalen het beheer, 
de inrichting en werken aan de waterkwaliteit. Het 
waterschap is voor de sportvisserij dus een van de 
belangrijkste partijen waarmee wordt samengewerkt.

innen de waterschap-
pen zijn diverse 
landelijke politieke 

partijen actief zoals VVd, Pvda, 
Cda, SGP, etc. daarnaast zijn 
er ook niet politieke partijen die 
meedoen aan de verkiezingen 
zoals water natuurlijk, algemene 
waterschapspartij, Vereniging 
Kleine Kernen, Vrienden van de 
Berkel, lokale regiobelangen 
rivierenland, etc.
Voor sportvissers is het belang-
rijk om te gaan stemmen en goed 
na te denken over de keuze die 

je maakt. Jouw stem bepaalt 
onder meer hoe er in de toe-
komst omgegaan wordt met het 
sportvissen.

WATER NATUURLIJK
de deelnemende partijen hebben 
allemaal een eigen verkiezings-
programma met eigen accenten 
die soms positief en soms nega-
tief zijn voor de hengelsport. een 
van de belangrijkste aandachts-
punten is dat wij moeten kunnen 
blijven vissen. hiervoor is een 
goede visstand nodig en moet 

het water bevisbaar 
en bereikbaar zijn. 
de federatie zal 
net als voorgaande 
verkiezingen water 
natuurlijk steunen.

SpoRTvIS
KANDIDATEN
de afgelopen be-
stuursperiode heb-
ben we als federatie 
veel steun gehad van een aantal 
personen in het bestuur van de 
waterschappen rivierenland en 
rijn en iJssel. we rekenen aanko-
mende periode opnieuw op steun 
van els rutting en Bennie van Til 
binnen waterschap rijn en iJssel 
en van Gerard nieuwenhuis van 
waterschap rivierenland. Uiter-
aard steunen wij ook de fractie 
water natuurlijk in beide water-

B
schappen. de sportviskandidaten 
die de aankomende verkiezingen 
mee gaan doen bij rijn en iJs-
sel, zijn: dirk Kuipers en Geert 
Scholten. Bij rivierenland is dat 
Ger van hout en wim van dijk. 
wij wensen de laatste veel succes 
in de aankomende verkiezingen 
en hopen dat er veel gerealiseerd 
kan worden ten goede van de 
sportvisserij en de visstand.

KARPERUITZET RHEDERLAAG
In samenspraak met De Karper Sportvisserij Nederland 
(De KSN) gaat de federatie vanaf komende winter 
karper uitzetten op de Rhederlaag. Tot aan 2020 
worden in vier lichtingen 1000 karpers uitgezet in dit 
populaire viswater.

et rhederlaag is 
een van de grootste 
plassen in het gebied 

van de federatie. in de plas is 
wel karper aanwezig, maar in 
zeer lage dichtheden. de KSn 
regio midden (destijds nog regio 
iJsselstreek) heeft enige tijd 
geleden een enquête gehou-
den onder haar leden waar de 
behoefte voor een uitzetting 
van karper het grootste is. 
hieruit kwam naar voren dat het 

rhederlaag erg populair is onder 
de leden.

MEERJARENpLAN
mede naar aanleiding 
van deze inventarisatie 
heeft de federatie een 
voorstel uitgewerkt 
voor een uitzetting 
van meerdere jaren op 
het rhederlaag. in de 
uitwerking is uitgegaan 
van vier uitzettingen 

die om het jaar worden her-
haald. dit start in de winter van 
2014 en loopt door tot 2020. 
Op die manier komt er ook een 
opbouw in het karperbestand 
zodat er straks niet alleen vissen 
van één formaat worden gevan-
gen. Per uitzetting worden er 
250 karpers uitgezet in gemixte 

samenstelling van 50% schub 
en 50% spiegelkarper. dit is 
bewust gedaan om ook naar de 
toekomst een gevarieerd karper-
bestand te houden.

H

plantenrijk en helder water lijkt mooi, maar er moet natuurlijk nog wel in kunnen worden gevist. Water Natuurlijk maakt zich hier sterk voor.

op het Rhederlaag hebben de 
uitgezette vissen alle ruimte 
om flink te groeien.



28

aCTUele infOrmaTie Van henGelSPOrT federaTie midden nederland

12/14  www.hetvisblad.nl 29

www.hfmiddennederland.nl

aterplanten zijn ener-
zijds een zegen omdat 
ze onder meer dienen 

als voedselbron, schuilplaats, 
zuurstofproductie en afzetplaats 
voor eieren. anderzijds kunnen 
ze een probleem opleveren voor 
de vis. die heeft minder bewe-
gingsruimte en doordat planten 
’s nachts zuurstof verbruiken 
kunnen er grote zuurstof-
schommelingen ontstaan. niet 
iedere vissoort kan hier tegen, 
zodat dit kan resulteren in een 
soortenarmer water. Bovendien 
ontstaat er bij teveel waterplan-
ten een praktisch probleem: er 
kan niet meer worden gevist.

REGELGEvING
Vanwege de flora- en faunawet 
is het maaien op het moment 
dat de waterplanten opkomen 
niet toegestaan. in die peri-
ode moeten jonge vissen en 
ander pril waterleven de kans 
krijgen om veilig op te groeien. 
waterbeheerders moeten dus 

WATERPLANTENPROJECT VEENGOOT

Waterplanten hebben een belangrijke functie in 
het ecosysteem. Toch geldt ook hier het motto dat 
overdaad schaadt. Een teveel aan waterplanten zorgt 
voor grote schommelingen in het zuurstofpeil en 
maakt vissen praktisch onmogelijk. In de veengoot is 
een vrijwilligersproject gestart om dit probleem aan 
te pakken.

wachten tot het maaien wel is 
toegestaan. Om toch iets te 
kunnen doen aan de waterplan-
tenproblematiek is de visstand-
beheercommissie binnen het 
waterschap rijn en iJssel een 
project gestart om kleinscha-
lig en met behulp van 
vrijwilligers visplekken 
vrij te maken van water-
planten.

pRoEF TRAJECT
een eerste proef is 
gedaan in de Veengoot 
tussen Zelhem en 
ruurlo. dit was een 
goede visplek, maar 
deze is de laatste jaren 
onbevisbaar geworden 
door de woekerende 
waterplanten. Vrijwil-
ligers zijn daarop met 
harken, verzwaarde 
platen en trekmessen 
aan de slag gegaan 
om visplekken te cre-
eren. Binnen bepaal-

de kaders krijgen zij de ruimte 
om hun stukje water te beheren 
en bevisbaar te houden. Zonder 
de inzet van vrijwilligers zou het 
water dichtgroeien: de water-
beheerders gaan het maaiwerk 
gezien de hoge kosten niet voor 
ons betalen en ook de federatie 
kan vanwege het kostenplaatje 
niet aan alle wensen bij vereni-
gingen tegemoetkomen.

KLEINSCHALIG
het is bij dit vrijwillige onder-
houds- en maaiwerk niet de 

bedoeling om hele (wedstrijd)
trajecten kaal te maken. het 
doel is om op goed bereikbare 
locaties enkele visplaatsen 
vrij te maken, zodat hier weer 
door enkele mensen kan wor-
den gevist. door de kleinscha-
ligheid is het mogelijk om dit 
met behulp van handkracht 
van vrijwilligers uit te voeren. 
wanneer dit op meerdere 
plekken in het gebied zou 
gebeuren, ontstaan er overal 
visplekken in wateren die de 
laatste jaren niet of nauwelijks 
bevisbaar zijn geweest. Je 
kunt dus ook zelf je steentje 
bijdragen aan goed bevisbare 
stekken.

poSITIEF RESULTAAT
de proef is uiteindelijk uitge-
voerd door vrijwilligers van 
vier verenigingen uit Zelhem, 
ruurlo, hengelo (Gelderland) 
en Vorden. Zij hebben met veel 
inzet en enthousiasme laten 
zien dat vrijwilligers tot veel 
in staat zijn. Op één avond is 
er een mooi stukje viswater 
bevisbaar gemaakt, zodat dit 
weer kan worden gebruikt 
door onder meer de leden 
van deze verenigingen. het 
project wordt nog geëvalueerd 
en besproken met het water-
schap. wanneer er draagvlak 
voor is, kan dit wellicht een 
vervolg krijgen. het is voor de 
federatie ook een nieuw tra-
ject, maar wel met voorlopig 
veelbelovende resultaten.

W

vrijwilligers halen maaisel uit de dichtgegroeide beek.

In de veengoot is een proef gedaan met onderhouds en maaiwerk dat is uitgevoerd door vrijwilligers van hengelsportverenigingen.

e aanwezige aspi-
rant sportvissertjes 
werden in groepen 

opgedeeld, waarna de kin-
deren uitleg kregen over alle 
disciplines binnen de hengel-
sport. Zo was er uitleg over 
het feedervissen, snoekvissen, 
karpervissen en vliegvissen. 
Tijdens de dag is er ook goed 

TWEEDE JEUGDDAG GROOT SUCCES!
op 21 juni werd voor de 
tweede keer de Federatieve 
Jeugddag van Hengelsport 
Federatie Midden Nederland 
georganiseerd. Dit keer 
vond deze dag in Tiel 
plaats, zodat kinderen 
overal in het gebied kennis 
kunnen maken met de 
hengelsport. Met ruim 
70 deelnemers was deze 
Jeugddag een groot 
succes.

vis gevangen – niet geheel 
onbelangrijk om kinderen 
enthousiast te krijgen voor de 
hengelsport. Zo werden er drie 
snoeken gevangen, waarvan 
een zelfs 70 centimeter groot 
was. maar ook bij het feeder-/
wedstrijdvissen waren er veel 
kinderen die vis in het net 
wisten te krijgen.

SUCCESVOLLE 
SAMENWERKING
De federatie heeft de Jeugddag 
samen met HSV Onder Ons 
Tiel, De Brasem Tiel en De Put 
Opijnen georganiseerd. Naast 
de hulp van de verenigingen is 
een breed programma neergezet 
door de specialistenorganisa-
ties De Karper Sportvisserij 
Nederland (De KSN),Vereniging 
Nederlandse Vliegvissers 
(VNV) en Snoekstudiegroep 
Nederland België (SNB). De 
heer Driessen, wethouder van 
gemeente Tiel, verrichtte de ope-
ning van de Jeugddag. Daarna 
nam hij met veel interesse kennis 
van alles wat de hengelsport 
behelst en genoot hij van alle 
aanwezige enthousiaste kinderen 
en vrijwilligers.

D

oMGAAN MET vIS
naast het vangen van vis, was 
het zorgvuldig omgaan met de 
vis ook een belangrijk thema 
tijdens de jeugddag. Zo lieten 
specialisten van de snoekstu-
diegroep zien hoe je een snoek 
goed moet vastpakken zonder 
in aanraking te komen met de 

vlijmscherpe tanden. Kin-
deren zijn vaak huiverig 

om een snoek vast te 
pakken, maar met 

de tips van de 
vrijwilli-

pASSIE DooRGEvEN
dat een jeugddag zoals deze 
niet vanzelf ontstaat, moge 
duidelijk zijn. er zitten vele 
uren van vrijwilligers in die al-
lemaal graag hun passie willen 
overdragen aan de volgende 
generatie sportvissers. Voor 
2015 staat er weer een jeugd-
dag op de planning, een locatie 
en datum moeten nog worden 
vastgesteld. wanneer er meer 
bekend is, wordt dit vermeld op 
onze website 
www.hfmiddennederland.nl.

op de Jeugddag werd geoefend 
hoe je een karper vasthoudt.

Een van de snoeken die tijdens 

de Jeugddag werd gevangen.

Lekker actief bezig aan de waterkant.

gers van de snoek-
studiegroep leerden ze 

precies hoe je dit moet 
doen.

maar ook karpers zijn niet 
altijd even gemakkelijk 
vanwege hun omvang en 
kracht. Om hier ervaring 

mee op te doen mochten 
de kinderen oefenen met een 
heuse big van een nepkarper. 
Ook kregen ze tips over hoe 
een dergelijke grote vis moet 
worden behandeld, zodat deze 
weer onbeschadigd kan worden 
teruggezet. na afloop mochten 
de kinderen op de foto met deze 
joekel.
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SPORTVISSERIJVOORZIENINGEN
Bij de overdracht van het gebied heeft het bestuur van stichting Uivermeer-
tjes een aantal specifieke sportvisserijvoorzieningen gefinancierd en aange-
legd. In het gebied zijn nu een zestal goed bereikbare drijvende vissteigers en 
een drijvende haven voor acht roeiboten ter waarde van in totaal € 50.000,- 
voor sportvissers aanwezig. Deze visserijvoorzieningen zijn inmiddels in 
eigendom overgedragen aan de hengelsportstichting de Uiver.

e laatste jaren was 
ans binnen het 
werkveld van de fe-

deratie vooral erg bekend om de 
vislessen die ze organiseerde en 
zelf ook gaf. Binnen de federatie 
heeft ans het hele jeugdbeleid 
vormgegeven en op die ma-
nier veel mensen enthousiast 
gemaakt voor vislessen en het 
jeugdwerk. door haar enthousi-
asme was ze een graag geziene 

STROPERSLIJNEN GEVONDEN

De laatste tijd komen er regelmatig meldingen binnen 
van kleine stroperijen. Naast de grote netten en fuiken 
lijken stroperslijnen een nieuwe trend te zijn. Deze 
worden ergens verdekt in de kant of op het water aan 
een drijver vastgezet. onlangs troffen buitengewoon 
opsporingsambtenaren van de federatie deze lijnen aan.

eze manier van 
stropen is moeilijk te 
bestrijden aangezien 

je de lijnen eerst maar eens 

AFSCHEID ANS VAN HEUMEN
Na vijftien jaar werken in de hengelsport zet Ans 
van Heumen een punt achter haar professionele 
loopbaan. Na als vrijwilliger te zijn begonnen bij 
Federatie De Betuwe en HSv Deest, kwam ze na 
een fusie in dienst bij Federatie Midden Nederland. 
Zeven jaar later neemt ze nu afscheid om met haar 
man te genieten van meer vrije tijd.

gast bij verenigingen, maar 
ook bij basisscholen waar ze 
vislessen gaf.

vISMEESTER
Omdat ans eigenlijk niet stil 
kan zitten en de vislessen 
erg leuk vindt, zal ze nog 
wel actief blijven als vrijwil-
lig vismeester voor de fede-
ratie. in die zin zijn we haar 
gelukkig nog niet kwijt.

moet zien te vinden. Toch is 
het een van onze BOa’s gelukt 
een aantal van deze vangtuigen 
onschadelijk te maken. helaas 

ontbreekt van de daders elk 
spoor. een afbeelding van de 
gebruikte technieken willen we 
jullie echter niet onthouden. 
Zo is er een drijver met een lijn 
gevonden, een stok met daar-
aan een reel en karperonderlijn, 
en stokjes die in de kant waren 
gestoken met daaraan een lijn 
voorzien van een langstelige 
haak.

Ans (achterste rij links) met een schoolklas na afloop van een visles.

D

D

NIET vISvRIENDELIJK
Behalve dat stropen een straf-
baar feit is, valt deze manier 
van vissen ook vanuit dieren-
welzijn niet goed te keuren. de 
vis pakt het aas, haakt zich en 
zit vervolgens vast aan de lijn, 
waarna de stroper de vis op 
een later tijdstip komt ophalen. 
waarschijnlijk worden lijnen 
vaak mee het water getrok-
ken in en zwemt een vis een 
tijd lang rond met het vistuig. 
Ook blijven de haken vaak lig-
gen, bijvoorbeeld wanneer een 
stroper de zaak niet vertrouwt. 
het vangtuig blijft dan wel vis 
vangen en deze is gedoemd te 
sterven.

MELDING MAKEN
wanneer je dergelijke zaken 
aantreft aan de waterkant of 
mensen verdacht in de weer 
ziet met takjes, lijnen, aas en 
ander mogelijk stroperstuig, 
schroom dan niet om dit te 
melden bij de federatie. Om dit 
soort kwalijke praktijken aan 
te kunnen pakken hebben we 
jullie hulp nodig aangezien onze 
BOa’s niet elke sloot kunnen 
nalopen om dit soort zaken op 
te sporen. meldingen kun je 
doorgeven via het kantoor van 
de federatie (026-3212045) of 
op info@hfmiddennederland.nl.

Door BoA’s aangetroffen 
stroperslijnen.

e Uivermeertjes zijn 
een groot ontzan-
dingsplan in deest 

(gemeente druten). Gedurende 
30 jaar zijn er diverse delfstof-
fen als grind en metselzand 
gewonnen, waardoor inmiddels 
een ruim 100 hectare groot 
water is ontstaan. Bij aanvang 
in 1985 werd het gebied op 
initiatief van de gemeente in 
de stichting Uivermeertjes 
ondergebracht. hierin hebben 
naast de gemeente druten, de 
lokale wildbeheereenheid en de 
ontzander Sagrex ook de vijf 
hengelsportverenigingen in de 
gemeente druten zitting.

vISpLAN
mede op hun aandringen is 
medio 2005 met subsidie 
van Sportvisserij nederland 
een visserijkundig onderzoek 
uitgevoerd. dit toonde aan 
dat het gebied kansen biedt 
om uit te groeien tot een 
goede visplas, mits er vol-
doende bodemwoelende vissen 
voorkomen die de aanwezige 

VISRECHTEN UIVERMEERTJES
30 JAAR VASTGELEGD

Nu de ontzanding van de Uivermeertjes voor het 
grootste gedeelte is voltooid, wordt deze zandwinplas 
een natuurgebied met extensieve recreatie als wandelen 
en sportvissen. De vijf hengelsportverenigingen in 
de gemeente Druten hebben via de recent opgerichte 
hengelsportstichting de Uiver de visrechten voor de 
komende 30 jaar verworven.

fosfaten in de bodem versneld 
vrij kunnen maken. dit proces is 
belangrijk voor de opgroei van 
algen, eencellige organismen, 
zoetwaterplankton en jonge vis 
en vormt daarmee de belang-
rijkste randvoorwaarde voor 
succes. Ook werd aanbevolen 
om de oppervlakte geschikte 
paaigebieden uit te breiden. de 
aanbevelingen werden vastge-
legd in een visplan, waarvan de 
uitvoering in 2005 is gestart.

HSS DE UIvER
dit heeft inmiddels geleid tot 
een forse uitbreiding van het 
voor vissen bereikbare paai-
gebied door de aanleg van 
een uitgebreid krekenstelsel 
met waterpeilbeheer via een 
waterwindmolen. de Uiver-
meertjes hebben nu een mooi 
bestand van grote 40+ karpers, 
brasem, voorn, zeelt, snoek, 
baars en snoekbaars. aan-
gezien de ontzanding bijna is 
voltooid, start nu een nieuwe 
fase. het gebied moet na ex-
ploitatie worden opgeleverd als 

een natuurgebied met ruimte 
voor extensieve recreatie als 
wandelen en sportvissen. Om 
dit laatste handen en voeten te 
geven hebben de vijf gezamen-
lijke hengelsportverenigingen de 
hengelsportstichting (hSS) de 
Uiver opgericht. deze is nu de 
huurder van het visrecht.

vISpASWATER
de Uivermeertjes zijn te bevis-
sen met de ViSpas en vallen 

onder de landelijke nachtvis-
regeling, de regeling voor het 
plaatsen van een nachtverblijf 
en de 3e hengeltoestemming. 
wel gelden er enkele bijzondere 
regels. Zo mogen er slechts in 
beperkte mate roofvissen voor 
consumptie worden meegeno-
men. het meenemen van vissen 
als brasem, zeelt en karper is 
niet toegestaan. de gezamen-
lijke hengelsportverenigingen 
staan nu voor de uitdaging om 
de gerealiseerde voorzieningen 
te onder- en behouden voor 
de toekomst. de hengelsport 
federatie midden nederland 
heeft inmiddels toegezegd 
mee te willen denken over deze 
uitdaging.

LIGPLAATS HUREN
Het bestuur van HSS de Uiver 
nodigt iedere VISpashouder uit 
om van dit mooie gebied te komen 
genieten. Voor informatie over 
het huren van een ligplaats voor 
een roeiboot kan contact worden 
opgenomen met HSS de Uiver 
op (bij voorkeur) het mailadres 
gervanhout@live.nl of via het 
telefoonnummer 0653-283873.

D

Een van de zes drijvende vis
steigers in de Uivermeertjes.

De Uivermeertjes hebben een mooi visbestand en is te bevissen met de vISpas.
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eel wateren worden 
helderder, op sommige 
plekken woekeren de 

waterplanten, er zit doorgaans 
minder vis in het water en je 
kunt niet overal meer komen 
of de inrichting is zodanig 
veranderd dat er niet meer kan 
worden gevist. het is niet altijd 
makkelijk om nog een goede 
visstek te vinden waar je ook 
nog eens leuk kunt vangen. het 
komt tegenwoordig toch vaak 
aan op zelfredzaamheid. door 
extensiever beheer van oevers en 
watergangen veroorzaakt door 
wetgeving en kostenbesparing 
zijn vissers genoodzaakt om zelf 
in actie te komen. Zo hebben veel 
vissers al een heggenschaar in 
de auto om zelf wat plekken op 
de oever bij te houden zodat deze 
niet dichtgroeien en onbevisbaar 
worden.

TUINIEREN
Onder water is dit wat lastiger, 
maar ook hiervoor zijn trucjes 
te bedenken zodat je in die 
dichtgegroeide watergang nog 
een visje kunt vangen. wanneer 
het water niet te diep is, gaat dit 

De ene sportvisser zoekt rust, de ander juist actie, een 
ander stelt targets en sommigen vinden het gewoon 
lekker om buiten bezig te zijn. voor iedereen zijn de 
beweegreden om te gaan vissen anders. Toch zijn er in 
en rondom het water veel veranderingen gaande waar 
bijna iedere sportvisser mee te maken krijgt.

prima met een waadpak en een 
hark. Je harkt als het ware een 
stukje bodem schoon en haalt 
de planten weg die het vissen 
belemmeren. is het water dieper, 
dan kan een hark aan een touw 
of een oud fietswiel met prikkel-
draad uitkomst bieden. in smal-
lere wateren is een zware ijzeren 
balk met aan beide zijden een 
touw die je over de bodem heen 
en weer trekt zeer effectief. wan-
neer dit soort foefjes op kleine 
schaal worden toegepast, lijdt 
een water hier niet veel onder 
en komt het de variatie zelfs ten 
goede. Je zult merken dat vissen 
zo’n plek heel snel opmerken en 
hier ook snel te vangen zijn.

NIET (vER)SToREN
heldere wateren zijn een groter 
probleem voor de sportvisser. 
hier kun je niet zo maar even 
snel een oplossing voor beden-
ken. Vissen zijn erg schuw en 
dikwijls niet erg talrijk aanwezig. 
wat je dan in ieder geval niet 
wilt, is dat vissen schrikken van 
de schaduw van je hengel of van 
je hagelwitte blouse. houd hier 
dus rekening mee als je overdag 

gaat vissen in helder water. 
het allerbeste is zelfs om in het 
donker te gaan vissen. wanneer 
het donkerder wordt, komen de 
vissen langzaam uit hun schuil-
plaatsen tevoorschijn en zijn ze 
minder schuw en dus makkelijker 
te vangen!

WEES CREATIEF
de meest interessante visplaat-
sen liggen altijd op de slechtst 
bereikbare plekken. maar het is 
vaak een grote ellende om op 
deze plekken te komen. Vooral 
als je met je kruiwagen bepakt 
en bezakt lekker wilt gaan zitten, 
zijn dit niet de plekken die je 
uitkiest. wil je toch de schuwe 

vissen vangen, dan kan het lonen 
om eens met wat minder mate-
riaal langs het water te struinen. 
met name grotere vissen vind 
je vaak op rustige plekken waar 
ze zich terugtrekken. Vissen als 
karper, brasem, zeelt kun je goed 
met een eenvoudige uitrusting 
bevissen als je ze eenmaal op het 
spoor bent.
afwachten tot het water weer 
troebel wordt, er stelselmatig ge-
maaid wordt of de mooie oever 
weer vlak wordt gemaakt is erg 
tijdrovend, frustrerend en levert 
je weinig vis op. wees creatief en 
actief en je zult zien dat je meer 
vismogelijkheden hebt dan je 
denkt!

SPORTVISSEN 2.0

V

Tussen het groen kun je vaak prima vissen.

Helder water betekent schuwe vis.

CONTROLEACTIES 2014

Handhaving van de visserijregels is een van de 
speerpunten van de federatie. Zo vond er in het 
weekend van 21 juni een landelijk controleweekend 
plaats, is er een gerichte controle geweest op 
snoekbaarsstroperij en zijn onze BoA’s veelvuldig 
zelfstandig op pad geweest.

ijdens de drie con-
troledagen die voor 
de zomer werden 

gehouden, zijn leuke resultaten 
geboekt. Gedurende deze dagen 
werd samengewerkt met politie 
en buitengewoon opsporings-
ambtenaren (BOa’s) van derden 

om zo een groot mogelijk 
gebied te kunnen bestrijken. 
Tijdens deze dagen zijn er 611 
vissers gecontroleerd. dertig 
hiervan kregen een waarschu-
wing en uiteindelijk werden er 
37 proces verbalen uitgeschre-
ven. de feiten waarvoor is be-

u het BOa-korps op 
niveau is gebracht, wil 
de federatie zich vooral 

gaan richten op een zo efficiënt 
mogelijke inzet van de BOa’s. dat 
betekent dat de gebieden waar 
dit het hardst nodig is, de meeste 
aandacht krijgen. dit gebeurt 
op basis van ervaringen van de 
BOa’s zelf, maar ook op basis 

In 2014 stond sportvisserijcontrole hoog op de 
agenda. (foto: Sander Boer)

T

keurd zijn erg divers en variëren 
van het niet kunnen tonen van 
een ViSpas tot stroperij met 
lijnen.

KopERDIEvEN
in het weekend waarin de 
landelijke controledag plaats-
vond, deden de BOa’s van 
de federatie een bijzondere 
constatering. Zij betrapten een 
koperdief op heterdaad. deze 
dief kon door snel optreden 
van de BOa’s worden aange-
houden door de politie. naast 

de speciale dagen die door de 
federatie worden georganiseerd 
wordt er verspreid in het gebied 
door de BOa’s gecontroleerd. 
Zij worden daarbij ondersteund 
door tal van vrijwillige contro-
leurs van de verenigingen en de 
federatie. Tot dusver (augustus) 
zijn er 1.737 vissers gecontro-
leerd. Tijdens deze controles 
was het aantal boetes dat 
moest worden uitgeschreven 
laag. in totaal zijn er 45 boetes 
uitgedeeld.

NIEUWE BOA’S AANGESTELD
De federatie zet de laatste jaren behoorlijk in op 
controle en handhaving. In 2014 zijn zes nieuwe BoA’s 
beëdigd. Zij controleren gericht op zaken zoals de 
vISpas, het naleven van de visserijwet en visstroperij.

van informatie die wordt door-
gegeven door controleurs van 
verenigingen en de federatie. er 
zijn bij vrijwel alle vereni-
gingen vrijwilligers actief 
die worden gebruikt 
als oren en ogen in 
het veld. wanneer zij 
hulp nodig hebben, 
kan de federatie 

N

In 2014 zijn er zes nieuwe 
BoA’s beëdigd.

hen ondersteunen door 
inzet van een of meer-
dere BOa’s.
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BRAM JACOBS
“In oktober ben ik begonnen als projectmedewerker bij Hengelsport 
Federatie Midden Nederland. Hier houd ik me onder meer bezig met con-
trole & handhaving, jeugd en social media. Daarnaast geef ik ondersteu-
ning bij diverse projecten die spelen binnen de federatie. Werken met vis 
was al langere tijd een wens van me, dus deze functie is een unieke kans 
die ik met beide handen aangrijp. Van je hobby je werk maken is immers 
het mooiste wat er is.”

KUST- EN ZEEMANAGEMENT
“Mede daarom heb ik in het verleden gekozen om een watergerelateerde 
opleiding te volgen. Inmiddels heb ik de opleiding kust- en zeemanage-
ment succesvol afgerond. Tijdens mijn studie heb ik via stages kennis 
kunnen maken met de werkzaamheden van instanties die zich net als 
hengelsportfederaties inspannen voor een duurzaam beheer van de 
visstand.

KARPERVISSEN
“Uiteraard ben ik naast dat ik een paar algemene interesses heb zoals 
koken of af en toe een feestje zelf ook een fanatiek sportvisser. Het 
liefste vis ik op karper, op wat voor manier dan ook. Als het even kan vind 
je mij minstens één nacht per week aan het water. Zandwinputten vind 
ik door de lage karper bezetting en de dynamische dieptes het meest 
uitdagend om te bevissen.”

MOUWEN OPSTROPEN
“Ik krijg de indruk dat niet 
alleen de omvang van het 
aantal sportvissers in Nederland 
toeneemt, maar ook dat zowel 
de sportvisserij als de visstand 
verandert. Om alle wensen 
vanuit de huidige sportvisserij 
in goede banen te leiden, vind ik 
het belangrijk dat hier voldoen-
de en accurate aandacht aan 
wordt besteed. Een taak waar 
ik mij graag dagelijks voor in zal 
zetten bij Hengelsport Federatie 
Midden Nederland. Tijd om mijn 
mouwen op te stropen, ik heb er 
zin in!”

NIEUWE COLLEGA’S
De federatie heeft begin 2014 een nieuw kantoor 
betrokken en heeft nu de ruimte om qua personeel 
uit te breiden. De federatie krijgt immers steeds 
meer taken die allemaal goed moeten worden 
ingevuld. Daarom zijn er twee nieuwe medewerkers 
aangenomen: Daisy Markerink en Bram Jacobs. Zij 
stellen zich hier kort aan je voor.

DAISY MARKERINK
“Vanaf eind september ben ik werkzaam als administratief medewerker bij 
Hengelsport Federatie Midden Nederland. Door jarenlange ervaring ben ik 
gegroeid tot een ondersteuner die inzetbaar is op het secretariële en admi-
nistratieve vlak en die vanuit een binnendienst functie de andere collega’s 
optimaal kan assisteren. Mijn service- en klantgerichte instelling wordt zowel 
door collega’s als klanten als prettig ervaren. Ik ben een betrokken werkne-
mer, die zowel zelfstandig als in een team resultaatgericht werkt.”

ANDEREN OVER DAISY
Daisy is een ontzettend waardevolle, deskundige en adequate collega. Ze 
werkt structureel en weet regelmatig te ontzorgen door mee te denken over 
de planning en communicatie binnen projecten. Zij is vooral ook dienstbaar 
aan klanten en collega’s. Waar nodig altijd bereidt om anderen te helpen en 
te ondersteunen. Een echte spil van de afdeling waar je op kunt bouwen.

TOT HORENS?
“Binnen de federatie zal ik waar nodig hand- en span diensten verrichten. Dit 
alles maakt mijn functie erg divers, onvoorspelbaar, maar vooral uitdagend. 
Ik heb er veel zin in. Spreek ik u mogelijk binnenkort?”

Bram Jacobs.

Daisy Markerink.


