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KARPER UITGEZET IN SLIJK-EWIJK

JEUGDDAG: 18 JUNI, BORCULO

Op 16 december 2015 zijn er zeventig 
karpers uitgezet in de recreatieplas 
van Strandpark Slijk-Ewijk. Dit betrof 

35 schubkarper en 35 spiegelkarpers. Aange-
zien de ca. 70 hectare grote plas bij Valburg 
uit twee delen bestaat die verbonden zijn 
middels een ondiepe doorgang, zijn de vissen 
verdeeld over de twee plassen. Twintig vis-
sen zijn in de Noordplas uitgezet, vijftig zijn 
er in de grotere Zuidplas gehuisvest.

Eind 2015 zijn er zeventig karpers 
uitgezet in Strandpark Slijk-
Ewijk. Deze uitzetting vond plaats 
in het kader van een project van 
Hengelsport Federatie Midden 
Nederland om het karpervissen 
in de regio aantrekkelijk te 
houden. 

Borculo is op zaterdag 18 juni de plek 
waar de jaarlijkse federatieve jeugd-
dag plaatsvindt. Je kunt je nu al 
inschrijven voor deze dag die bol staat 
van de leuke hengelsportactiviteiten. 
DOOR: BRAM JACOBS

EERSTE IN REEKS
Deze karperuitzetting – die mede mogelijk 
werd gemaakt door het SpiegelKarperPro-
ject Maas Waalkanaal en De Karper Sport-
visserij Nederland Regio Midden – was de 
eerste in een reeks van drie. Van recreatie-
schap Uiterwaarde hebben we namelijk 
toestemming gekregen om hier in totaal 
210 karpers uit te zetten. Dit komt neer op 
ongeveer drie karpers per hectare. Uit de 
berekeningen die zijn gemaakt komt het 
karperbestand na de drie uitzettingen uit 
op maximaal 16,5 kg/ha. 

VARIATIE EN BEHEER
Bij de uitzettingen in 2017 en 2019 wordt 
ook de verdeling van 50% schub- en 50% 
spiegelkarper aangehouden. Dit om de va-
riatie in het bestand te waarborgen. De uit-
zettingen worden gespreid gedaan om een 
mooie leeftijdsopbouw en verschil in groei 

te krijgen. Bovendien kan het bestand zo 
goed worden beheerd. Mocht de groei van 
de vissen bijvoorbeeld achterblijven of an-
derszins problemen ontstaan, dan kan wor-
den besloten om hoeveelheden bij te stel-
len of uitzettingen uit te stellen.

MELD TERUGVANGSTEN
De schubkarpers zijn direct uitgezet, maar 
de spiegelkarpers zijn gemeten, gewogen 
en van beide zijden gefotografeerd. Zo kun-
nen deze vissen worden gevolgd aan de 
hand van vangstmeldingen van sportvis-
sers. De foto’s van de karpers zijn daarom 
op de Facebookpagina SKP-Regio-Midden 
geplaatst. Meldingen van vangsten kunnen 
hier ook worden doorgegeven. Slijk-Ewijk 
is opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren en hier mag ’s 
nachts en met drie hengels worden gevist.

De uitgezette spiegelkarpers zijn gefotografeerd 
zodat hun groei kan worden gevolgd.

>> NACHTVISSEN NIJMEGEN
Eind 2015 is er met de gemeente Nijmegen gesproken over een lang gekoesterde wens om 
’s nachts in die stad te mogen vissen. Als resultaat hiervan zijn de Staddijk en vijver aan de 
Winkelsteeg aangewezen als nachtvislocaties. Bovendien wordt het nachtvissen aan een 
zijde van de vijvers aan de Weijbroekweg als pilot voor één jaar toegestaan. Als uit een 
evaluatie eind 2016 blijkt dat dit geen problemen oplevert, wordt dit water ook toegevoegd 
aan de nachtviswateren in Nijmegen. De overeenstemming over het nachtvissen moet eerst 
juridisch worden vastgelegd, voordat er daadwerkelijk ’s nachts kan worden gevist. Houd 
daarom www.hfmiddennerderland.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

De jeugddag 2016 van Hengelsport Federatie Midden Nederland wordt geor-
ganiseerd samen met de Borculose Hengelsportvereniging, HSV de Brasem uit 
Lochem, WHV de Karper uit Winterswijk, de Reurlse vissers uit Ruurlo en HSV het 
Voorntje uit Eibergen.

Specialisten geven uitleg over verschillende hengelsporttechnieken.

En uiteraard wordt er ook volop gevist!

Ben jij tussen de 8 en 16 jaar oud en dol op 
vissen? Dan is de jeugddag van Hengel-
sport Federatie Midden Nederland echt 

iets voor jou! Samen met een aantal enthousias-
te hengelsportverenigingen hebben we een leuk 
programma samengesteld. Zo kun je leren wer-
pen met een vliegvishengel, zelf karperrigs kno-
pen en een voerkorf tot op de centimeter nauw-
keurig weg leren zetten met een feederhengel.

SPECIALISTEN
Op deze dag krijg je les van ware hengelsport-
professionals, want we kunnen ook dit jaar 
weer rekenen op de steun van de specialisten-
organisaties. Zo zijn de Vereniging Nederland-
se Vliegvissers (VNV), de Snoekstudiegroep Ne-
derland België (SNB) en De Karper Sportvisserij 
Nederland (De KSN) van de partij. Zij verzorgen 
op de jeugddag weer leerzame maar vooral ook 
leuke hengelsport workshops.

MELD JE AAN!
Hoewel het nog even duurt voordat het 18 juni 
is, kun je je nu al opgeven voor de jeugddag. 
Deelname is helemaal gratis en je hoeft niet in 
het bezit te zijn van een VISpas. Aanmelden doe 
je door een e-mail te sturen naar info@hfmid-
dennederland.nl met daarin je naam, leeftijd, 
e-mailadres en het telefoonnummer van je ou-
ders. Alle deelnemers krijgen vooraf een uitge-
breid programma toegestuurd.

GEHEEL VERZORGD
De jeugddag start om 09:00 uur en is uiterlijk 
om 16:00 uur afgelopen. Eten en drinken hoef 
je niet mee te nemen, daar zorgen wij voor. Ook 
het benodigde hengelsportmateriaal om een vis 
te kunnen vangen zal aanwezig zijn. Aan alles 
is dus gedacht. Natuurlijk is het nog leuker om 
samen met je vrienden en vriendinnetjes naar 
de jeugddag te komen, dus neem die vooral ook 
mee. Houd tenslotte onze website en facebook-
pagina in de gaten voor meer informatie over de 
jeugddag op 18 juni in Borculo!
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KORSTVISSEN OP WINDE

H et korstvissen op winde is een 
spannende, maar vooral laag-
drempelige manier van vissen 

met een grote kans van slagen. Aan de IJs-
sel – volgens velen de mooiste rivier uit 
het gebied van Hengelsport Federatie Mid-
den Nederland – kan je dit bovendien in 
een schitterende omgeving doen. De krib-
vakken in deze rivier vormen prachtige lo-
caties om met een broodkorst aan de op-
pervlakte op winde te vissen.

BROODKORST
De winde is als zogenaamde rheofi ele vis-
soort een echte liefh ebber van het stro-

mende water. In het vroege voorjaar jagen 
deze rovers voornamelijk op het kleine vis-
broed dat dan massaal in de kribvakken 
van de IJssel aanwezig is. Zodra dit jong-
broed iets is opgegroeid – zo ongeveer in 
de maand mei – zijn windes echter ook 
goed te vangen aan een broodkorst.

LICHT BEPAKT
Het mooie is dat deze visserij bijzonder 
toegankelijk is: een uitgebreide uitrusting 
is overbodig. Mobiel zijn is immers het 
sleutelwoord. Je hebt slechts een werp-
hengel plus molen, fl oater of dobber, on-
derlijn met haak en een aantal (witte) 

zich snel laten zien. Neem je geen vis waar, 
verkas dan snel naar het volgende kribvak. 

KEERSTROOM
De broodkorsten die je in het water gooit, 
worden niet gelijk meegenomen door de 
hoofdstroom van de rivier. De keerstroom 
– een langzame, circulerende stroming –  
zorgt er namelijk voor dat de korsten haast 
automatisch in iedere hoek van het krib-
vak worden aangeboden. Liggen er win-
des op de loer die wel trek hebben in een 
korstje, dan kan je dat al snel zien en voor-
al horen! Het gaat er ruig aan toe als deze 
krachtpatsers de broodkorsten pakken.

BAITBAND
Hoor je de ene na de andere plons, dan is 
dat het teken om snel je hengel – een wat 
langere spinhengel of lichte penhengel – 
te pakken. Bevestig een ongeveer 50 tot 80 

>> FLOATCONTROLLER
Vaak is het niet nodig om ver te werpen – je kunt winde vangen te-
gen de stenen van de krib – maar ben je genoodzaakt om afstand 
te maken met je worp, dan kan een klein formaat fl oatcontroller 
uitkomst bieden. Deze werpdobbers hebben wel iets weg van een 
geepdobber en dienen als extra werpgewicht. Let wel op dat je 
met de fl oatcontroller niet hard aanslaat: dit kan lijnbreuk van je 
onderlijn tot gevolg hebben. Bovendien haakt de winde zichzelf 
vaak al op het gewicht van de fl oatcontroller.

>> FOTOACTIE
Wij zijn benieuwd naar jullie windevangsten! Heb je 
onlangs zo’n prachtvis gevangen? Doe dan mee met 
onze Facebook fotoactie (zie pagina 33) en stuur je foto 

naar de Facebookpagina van de Hengelsport Federatie Midden 
Nederland. 

>>VISPAS
De (Gelderse) IJssel is een aftakking 
van de Rijn en deze rivier slingert vanaf 
Westervoort (bij Arnhem) langs Doesburg, 
Deventer en Kampen om na 125 kilome-
ter in het Ketelmeer uit te monden. De 
IJssel is voor een groot deel opgenomen 
in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse 
Viswateren. Ben je lid van een bij Sportvis-
serij Nederland aangesloten hengelsport-
vereniging, dan mag je met jouw VISpas 
op veel plekken aan deze prachtige rivier 
vissen. Let wel goed op waar je precies 
aan de slag gaat, want er zijn enkele 
uitzonderingen. Plan daarom je vissessie 
voor vertrek naar de waterkant op www.
visplanner.nl.

50334 Vispas_2016.indd   1
06-10-15   17:13

De broodkorsten drijven mee op de keerstroom in het kribvak. Opeens nadert er langzaam 
een grote, donkere schim en niet veel later begint het water te kolken. Gespannen tuur ik 
naar de korst met mijn haak. Zodra die wordt opgeslorpt hef ik de hengel en is het raak!
DOOR: BRAM JACOBS

Voer met broodkorsten en gebruik een baitband om het aas aan de haak te 
bevestigen.

broden nodig en dan kun je al prima uit 
de voeten. Neem ook altijd een schepnet 
– liefst met telescopische steel – mee om 
een gehaakte winde zonder problemen te 
kunnen landen.

ACTIEVE VISSERIJ
Bij het korstvissen op winde ga je actief op 
zoek naar de vis. Het heeft namelijk wei-
nig zin om een uur aan hetzelfde kribvak 
te blijven staan. Struin verschillende krib-
vakken af, dat levert je geheid meer vis op. 
Voer op een nieuwe stek eerst twee hand-
jes broodkorsten voordat je een korst met 
haak te water laat. Zit er winde dan zal die 

centimeter lange onderlijn van 20/00 ny-
lon en aan het uiteinde een haak maat 6 
of 8. Klem de broodkorst vast met een bait-
band (mini-elastiekje). Leg de haak tegen 
de buitenkant van de broodkorst aan en 
schuif de baitband, die je tussen duim en 
wijsvinger openhoudt, er overheen. De vis 
schrikt er absoluut niet van dat de haak nu 
aan de buitenkant van het aas zit.

LICHTE SPANNING
Door het kolken van de stromende rivier 
en de eventuele actie van azende windes 
is het niet altijd even gemakkelijk om te 
zien of de vis toehapt. Probeer daarom al-
tijd een lichte spanning op de lijn te hou-
den, zodat je contact houdt met de brood-
korst aan je haak. Krijg je een aanbeet, dan 
wordt de soepele hengel al snel helemaal 
krom getrokken. Vervolgens kan het ge-
vecht beginnen!
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In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel ligt weinig water. Hier be-
vinden zich voornamelijk beekjes, kleine rivieren en enkele zwem-
wateren. In de zomer groeien de beekjes dicht met waterplanten en 

is het langs de zwemwateren te druk om lekker te gaan vissen. Het aantal 
beschikbare viswateren wordt daarom in de zomermaanden behoorlijk ge-
reduceerd. Sportvissers moeten letterlijk op zoek naar andere wateren om 
nog te kunnen vissen. 

INVENTARISATIE KNELPUNTEN
Om de waterplantenproblematiek in kaart te brengen, gaat stagiair Patrick 
Jansen voor het gebied van Waterschap Rijn en IJssel een inventarisatie 
maken van de knelpunten. Daarvoor zal hij de lokale hengelsportvereni-
gingen benaderen om informatie los te krijgen over waar hun leden tegen 
problemen met waterplanten aanlopen. Na de inventarisatie van de knel-
punten wordt aan de hand van veldbezoeken gekeken of er oplossingen te 
bedenken zijn om bepaalde plekken bevisbaar te houden. Daarbij spreekt 
het voor zich dat deze oplossingen haal- en betaalbaar moeten zijn.

MELD PROBLEEMLOCATIES
Heb je als sportvisser locaties binnen het gebied van Waterschap Rijn en 
IJssel waar je altijd graag ging vissen, maar kan dat nu niet meer vanwe-
ge woekerende waterplanten? Dan horen wij dit graag van je. Stuur jouw 
probleemlocatie door naar info@hfmiddennederland.nl.

>>WATER IN BALANS
Waterplanten zijn voor sportvissers een pro-
bleem, maar kunnen in extreme gevallen 
ook voor vis problemen veroorzaken. Wan-
neer er teveel planten zijn, beperkt dit de 
bewegingsruimte van de vis en kunnen gro-
te zuurstofschommelingen optreden. Slaan 
de zuurstofwaarden naar te lage concentra-
ties door, dan kan vis zelfs dood gaan. Ui-
teraard zijn waterplanten ook goed voor 
vissen. Ze dienen als schuilgelegenheid, 
worden gebruikt om eitjes op af te zetten, 
leveren zuurstof, binden stofdeeltjes en die-
nen als voedsel voor vis. Daarom is het zeker 
niet de bedoeling om alles kaal te maken – 
zeker omdat vissen en andere waterdieren 
niet gebaat zijn bij het grootschalig maaien 
van waterplanten in de zomer. Het doel is 
om te komen tot een waterplantenbeheer 
waarbij alle functies voor vis overeind blij-
ven én het water goed bevisbaar blijft.

FOTOACTIE 
THEMA VISGENOT

In 2016 wil de federatie sportvissers meer betrekken bij de organisatie. Dit geven we 
onder meer vorm via like & deel acties op Facebook. Zo kunnen we goed laten zien hoe 
mooi onze regio is en wat voor prachtige sportvisserijmogelijkheden hier allemaal zijn.

In deze regio-editie doen we daarom 
een oproep om foto’s met ons te de-
len die het plezier en de beleving 

van het sportvissen goed laten zien. Dat 
kan bijvoorbeeld iemand zijn die dolblij 
is met een gevangen vis, maar ook een 
fraaie sfeerplaat met daarop een visser 
die geniet van zijn hobby. Deze opdracht 
kan zeer ruim worden ingevuld, dus eni-
ge creativiteit wordt zeker op prijs ge-
steld! Foto’s kunnen ingestuurd worden 
via onze facebookpagina (www.face-
book.com/hfmiddennederland) onder 
vermelding van fotowedstrijd visgenot. 
Door foto’s in te sturen gaat de inzender 
ermee akkoord dat de federatie de foto 
ook voor andere communicatiedoelein-
den mag gebruiken.

VAKJURY
Bij deze fotowedstrijd worden de foto’s 
beoordeeld door een vakkundige jury. 
Die kijkt of aan alle facetten is voldaan 
en of de foto kwalitatief goed is. Bij vol-
doende inzendingen zal de jury de beste 
foto’s plaatsen op de facebookpagina van 
de federatie. De foto met de meeste ‘likes’ 

>>ACTIE:
TERUGMELDEN SPIEGELKARPERS
De federatie heeft samen met de KSN Regio Midden een Facebookpagina waarop alle 
karperuitzettingen in de regio vermeld staan. Hier vind je alle plankfoto’s van de uitge-
zette vissen en vindt terugkoppeling plaats van vangstmeldingen. Om die laatste aan te 
moedigen, willen we sportvissers die veel spiegelkarpers melden belonen. Degene die de 
meeste spiegelkarpers meldt bij de federatie, ontvangt van ons een gratis abonnement 
op Dé Karperwereld. Vangstmeldingen van spiegelkarpers doe je via www.facebook.
com/SKP-Regio-Midden of via info@hfmiddennederland.nl. De melding is pas compleet 
met de vangstdatum, water en stuwvak/locatie waar de vis is gevangen, een duidelijke 
foto van liefst beide kanten van de vis, lengte en gewicht.

wordt verkozen tot winnaar. De inzender 
daarvan wint een leuke prijs: een Water-
wolf HD onderwatercamera ter waarde 
van € 150,-. Inzendingen voor de foto-
wedstrijd kunnen worden ingestuurd tot 
1 juli 2016. Like onze facebookpagina en 
blijf zo op hoogte van de andere like 
& deel acties waar je later dit jaar 
aan kunt deelnemen.

wedstrijd kunnen worden ingestuurd tot 
1 juli 2016. Like onze facebookpagina en 
blijf zo op hoogte van de andere like 
& deel acties waar je later dit jaar 

wedstrijd kunnen worden ingestuurd tot 
1 juli 2016. Like onze facebookpagina en 
blijf zo op hoogte van de andere like 
& deel acties waar je later dit jaar 

De waterplantenproblematiek in het gebied van Waterschap Rijn 
en IJssel is dusdanig groot dat hier in veel wateren gedurende een 
behoorlijk deel van het jaar niet meer kan worden gevist. Stagiair 
Patrick Jansen brengt de knelpunten in kaart brengen en gaat 
mogelijke oplossingen bedenken.

WATERPLANTEN-
PROBLEMATIEK
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SPORTVISSERIJCONTROLES

In 2015 hebben de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van 
de federatie samen met federatie- en verengingscontroleurs ongeveer 
4.950 sportvissers gecontroleerd. Daarvan ging iets minder dan 12% in 
de fout.
TEKST: BRAM JACOBS > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

H et percentage geconstateerde 
overtredingen wisselt ieder jaar 
iets, maar was in 2015 met net 

geen 12% gelukkig nog steeds aan de lage 
kant – ondanks dat de kans op controle 
ieder jaar toeneemt. Dit is grotendeels te 
verklaren door een intensieve communi-
catie over de VISpas. Sportvissers weten 
steeds beter wat precies de voorwaarden 
zijn waaronder zij mogen vissen en hou-
den zich daar doorgaans ook aan. Om te 
zorgen dat we het aantal overtredingen 
ook dit jaar weer laag houden, gaan we 
in dit artikel op twee zaken in die relatief 
nieuw zijn voor de sportvisser.

MEEVISTOESTEMMING
Vorig jaar is de MeeVIStoestemming geïn-
troduceerd. Die geeft de mogelijkheid om 
kosteloos een dag mee te vissen met een 
VISpashouder en zo kennis te maken met 
onze fantastische hobby. Houd er daarbij 

>>CURSUS SPORTVISSERIJCONTROLE
Hengelsport Federatie Midden Nederland heeft zestig controleurs die regelmatig aan en 
op het water controleren. Deze super vrijwilligers zijn de ogen en oren in het veld van 
de federatie en vormen een zeer nuttige aanvulling op het BOA-team van de federatie. 
Daarom is het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan het activeren en ondersteunen 
van deze controleurs. Dit heeft erin geresulteerd dat het aantal controles die zijn uitgevoerd 
door sportvisserijcontroleurs bijna is verdubbeld ten opzichte van 2014. Lijkt het je leuk 
om ook een steentje bij te dragen? Geef je dan op voor de cursus controle bij Sportvisserij 
Nederland. Je kan controleur worden voor zowel je eigen hengelsportvereniging als voor de 
federatie.

>>MAAK MELDING!
Zie je iets verdachts langs de waterkant? 
Aarzel dan niet en meldt het bij de fede-
ratie (026-3212045; dit telefoonnummer 
staat op de achterkant van je VISpas). Zo 
kregen we onlangs een melding van vis-
stroperij op een plas aan de Waal. Oplet-
tende sportvissers zagen dat een man die 
vanuit een bellyboat viste alle snoekbaars 
meenam. Daarop kwamen de BOA’s van 
de federatie in actie en betrapten hem op 
heterdaad met twaalf dode snoekbaar-
zen in zijn bezit. Dit is zes keer de wette-
lijk toegestane meeneemlimiet. Alle vis is 
in beslag genomen en de dader heeft een 
forse bekeuring gekregen.

wel rekening mee dat de MeeVIStoestem-
ming een schriftelijke toestemming is die 
bij een controle moet kunnen worden over-
legd. Nadat de VISpashouder deze heeft 
aangevraagd, moet de introducé de uitge-
printe toestemming daarom meenemen 
naar de waterkant. Het zomaar ‘meevissen’ 
met een vriend zonder een geprinte mee-
VIStoestemming is dus niet toegestaan.

VISPLANNER
Waar het tot 2015 verplicht was om de Ge-
zamenlijke lijst van Nederlandse Viswate-
ren in combinatie met je VISpas te kunnen 
tonen, hoef je het ‘dikke boekje’ nu niet 
meer bij je te hebben aan de waterkant. 
Als je tenminste de VISplanner app op je 
smartphone hebt gedownload. Deze digi-
tale versie van de viswaterlijst is samen 
met de VISpas een rechtsgeldig bewijs dat 
je ergens mag vissen. Voer je VISpasnum-
mer (dit staat vermeld op je VISpas) in en 
de app toont vervolgens op kaart waar je 
met jouw VISpas precies mag vissen. Plan 
je vistrip voordat je gaat vissen op www.
visplanner.nl om misstanden en boetes te 
voorkomen.


