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VISSEN ACHTER DE LANGSDAM 
IN DE WAAL

PILOTPROJECT VISWATER 
BEBOUWDE KOM

SUPER RESULTAAT WEDSTRIJDVISSERS OP NK’SD it laatste is in mei getest door 
met vrijwilligers te gaan vis-
sen in de geul bij Wamel. Tij-

dens twee visdagen werden negen ver-
schillende vissoorten gevangen: brasem, 
blankvoorn,winde, kolblei, zwartbekgron-
del, pontische stroomgrondel, kesslers 
grondel, bot en een blauwneus. Je kunt in 
de geul prima vissen, maar moet wel op-
letten. Verder dan ongeveer twintig meter 
uit de kant duwt de stroming de montage 
weg en zit je regelmatig vast. Je vist het 
best tussen de oude kribrestanten. Deze 
zijn te herkennen aan de stenen op de oe-
ver. Ze liggen precies tegenover de groene 
bakens op de langsdam. 

Langs de Waal tussen Tiel en 
Ophemert zijn langsdammen 
aangelegd voor een betere 
waterafvoer bij hoog water. Ook 
ecologisch wordt er veel van 
verwacht. De sportvisserij is erg 
geïnteresseerd in wat ze voor de 
vis en de visser betekenen.  

Het was een bijzonder jaar voor de wedstrijdvisserij in Midden 
Nederland. Het jaar 2016 bracht twee kampioenen uit ons federatie-
gebied voort. Zowel voor het NK Zoetwatervissen als het NK Feeder-
vissen is een lid van een vereniging van Federatie Midden Nederland 
kampioen geworden. Een unieke en knappe prestatie.

MELD JE VANGSTEN
Tijdens de visdagen bleek de feederhen-
gel favoriet. Grote korven en regelmatig 
veel voeren, bleek de sleutel tot veel aan-
beten. Wil je er zelf een poging wagen, kijk 
dan vooraf even op de gratis VISplanner 
app. Niet alle delen van de geul zijn na-
melijk ingebracht in de Gezamenlijke Lijst 
van Viswateren. We zijn nog op zoek naar 
mensen die hun ervaringen en vangsten 
willen doorgeven. Op onze website vind je 
alle informatie over de ervaringen tot nu 
toe en kun je meedoen aan het sportvisse-
rij-onderzoek. Zie: www.hfmiddenneder-
land.nl/vis-water/langsdammen-waal/.

Tijdens de visdagen werden negen vissoorten 
gevangen, waaronder een blauwneus (links).

>> GEEF JE MENING
De Radboud Universiteit onderzoekt hoe 
mensen de langsdammen tussen Wamel 
en Ophemert beleven. Vis jij hier wel 
eens? Vul dan de enquête in op recre-
antwaal.science.ru.nl. Laat ook aan ons 
weten hoe je het gebied ervaart. We ver-
loten onder de deelnemers enkele mooie 
prijzen. Bovendien help je zo mee om de 
beleving en belangen van de sportvissers 
mee te nemen in het verdere proces.

Samen met verenigingen zijn talloze stadswateren geïnventariseerd.

In de geul tussen de oever en de langsdammen valt prima te vissen.

T ijdens het Open NK Zoetwater-
vissen op 27 augustus wist Har-
rie de Jong uit Heteren de titel 

binnen te halen. Harrie bleef met 7.346 
gram de concurrentie ruim voor. Op 3 

september was het Open NK Feeder-
vissen, een heel andere tak van sport. 
Ook aan dit NK – aan het Amsterdam-
Rijnkanaal – deden vissers vanuit onze 
federatie mee. Dit water is onder fee-

dervissers een bekend wedstrijdwater. 
Hierdoor stond er natuurlijk wel wat 
prestatiedruk op de vissers uit de regio. 
Gerrit de Jongh van HSV De Killen uit 
Hurwenen bleek daar prima tegen be-
stand en viste zich knap naar de titel. In 
totaal ving Gerrit 8,5 kilo vis, waarmee 
hij ruim drie kilo voorsprong had op de 
nummer twee. Als federatie zijn we erg 
trots op wat de vissers uit onze regio 
hebben gepresteerd. 

T ijdens bijeenkomsten die we met 
hengelsportverenigingen heb-
ben gehouden, bleek al snel dat 

veel van deze wateren knelpunten heb-
ben ten aanzien van de visserij. Zo zijn 
oevers soms ruig en slecht beheerd; wa-
teren net te ondiep, of zit er te veel bag-
ger. Ook staan er soms te veel water-
planten of zit er te weinig vis. Samen 
met de verenigingen hebben we veel 
stadswateren geïnventariseerd. De knel- 

en pluspunten zijn beschreven in facts-
heets. In deze factsheets staat op een A4 
hoe het water er uitziet, wat de kenmer-
ken zijn en ook de wensen van de ver-
eniging beschreven. 

BETROKKEN WATERSCHAP
Gelukkig is ook Waterschap Rijn en IJssel 
nauw betrokken bij dit project. Zij moe-
ten doelen voor de wateren opstellen 
vanuit de Europese Kaderrichtlijn Wa-
ter (KRW). Dit gaat nu ook gebeuren voor 
alle overige (stads-)wateren. Het idee is, 
om bij het opstellen van deze doelen ook 
rekening te houden met de sportvisse-
rijwensen. Stel: er is een vijver waar een 
vereniging beheer met kleine karpers 
wil gaan opzetten. Dan is het zaak dat 
het waterschap hier geen plantenrijk, 
helder water nastreeft. Op deze manier 
blijft er voor beide partijen ruimte om 
hun doelen te bereiken. Ook is er bereid-

heid om te kijken naar vijvers waar een 
beheer gevoerd kan worden met hogere 
dichtheden vis. 

JEUGDVIJVER IN ELKE PLAATS
In 2016 zijn er richtlijnen vastgesteld voor 
het uitzetten van karper. In deze richtlij-
nen mag meestal beperkt worden uitge-
zet – specifieke ‘hengelwateren’ uitgezon-
derd. Deze hengelwateren moeten echter 
wel aangewezen en erkend worden. Met 
dit project proberen we uitvoering te ge-
ven aan dit beleid en vast te leggen waar 
we hoge dichtheden vis nastreven. De 
federatie zou graag per woonplaats een 
vijver realiseren waar onder andere de 
jeugd makkelijk en veilig een visje kan 
vangen. We denken dat we de hengel-
sport hiermee een boost kunnen geven. 
Verenigingen kunnen hierbij helpen door 
aan deze wateren jeugdcursussen en vis-
lessen aan te bieden.

In 2016 is de federatie samen met 
Sportvisserij Nederland gestart 
met een pilotproject gericht op 
viswateren in en om de bebouw-
de kom. Deze wateren zijn bij 
uitstek geschikt voor de jeugd en 
recreatieve vissers, het grootste 
deel van onze achterban.
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JEUGDDAG 2016

D e jeugddag van de federatie werd 
georganiseerd in nauwe samen-
werking met de Borculose hen-

gelsportvereniging, HSV de Brasem uit 
Lochem, HSV de Reulse Vissers uit Ruurlo, 
HSV het Voorntje uit Eibergen en WHV 
de Karper uit Winterswijk. In totaal heb-
ben 35 vrijwilligers op deze dag meege-
holpen. Er was veel te beleven voor de 65 
kinderen die op dit evenement afkwa-
men.. De kinderen kwamen in aanraking 
met allerlei verschillende sportvisdisci-
plines en kregen een boottocht van Stich-
ting De Berkelzomp aangeboden. Daar-
naast verzorgde Waterschap Rijn en IJssel 
een interessante workshop waarbij de 
jeugd ontdekte welke vissoorten er door 
een vispassage zwemmen. 

WERELDKAMPIOENE
De dag werd feestelijk geopend door de 
burgemeester van de gemeente Berkel-
land, Joost van Oostrum, een heemraad 
van het Waterschap Rijn en IJssel, Berend 
Jan Bussink en Sjaak Koppers, de voor-
zitter van de federatie. De jonge deelne-
mers kregen bij iedere workshop uitleg 
van ware professionals. Niemand minder 
dan wereldkampioene Anja Groot hielp 
bij het vaste stokvissen. Bij het feedervis-
sen hielp wedstrijdvisser Jan Willem Nij-
kamp mee. Het duurde dan ook niet lang, 
voordat de eerste grote vissen werden 
gevangen. In 2017 organiseert de federa-
tie haar jeugddag in de westelijke regio. 
Houd de website in de gaten voor meer 
informatie. 

Op 18 juni vond de jeugddag van Hengelsport Federatie Midden Nederland plaats. Dit jaar was de 
oostelijke regio van het werkgebied aan de beurt. Plaats van handeling was Borculo aan de Berkel: 
een schitterende locatie met veel mogelijkheden.
DOOR: BRAM JACOBS

Kinderen die een visles krijgen, reageren vaak erg enthousiast.

Viskennis opdoen bij het waterschap en zelf 
spinners bouwen. Een succesrecept.

VISMEESTER AAN HET WOORD
Om een indruk te geven hoe een visles in elkaar steekt, hebben wij 
een aantal vragen gesteld aan vismeester Rob Driessen van Hengel-
sportvereniging de Brasem in Lochem. 

Waarom ben je vismeester  
geworden? 
“Ik voelde mij geroepen om in mijn vrije 
tijd wat voor de maatschappij te doen. Ik 
wil de jeugd graag laten zien hoe leuk vis-
sen is en dat er meer bestaat dan compu-
terspelletjes en voetbal.”

Hoe ziet een visles eruit? 
“Ik sta samen met collega-vismeesters Bas 
en Piet voor de klas. We vormen een goed 
geoliede machine en vullen elkaar tijdens 
de les aan. De visles begint met een voor-
stelrondje van onszelf en van de kinderen. 
Daarbij vragen we de kinderen ook of zij 
ooit al eens een vis hebben gevangen. Tij-
dens de les vertellen we over zoet- en zout-
watervissen die in de Nederlandse wate-
ren voorkomen. Ook leggen we uit over de 
leefomgeving van de vis. Denk hierbij aan 
voedsel, zuurstof, een paaiplaats en een 
schuilplaats. Vervolgens omschrijven we 
de kenmerken van een vis. Onderwerpen 
als welke soort vinnen vissen kunnen heb-
ben, en wat de functie is van de kieuwen 
komen daarbij aan bod. Tot slot gaan we 
verschillende vissoorten determineren en 

oefenen we met hakenstekers het ontha-
ken van een nepvis. In de klas wordt ge-
eindigd met uitleg over de benodigde vis-
documenten. In de middag gaan we met 
de klas naar de waterkant. Daarbij hoop 
je natuurlijk dat iedereen een visje vangt. 
Dan is een visles pas echt geslaagd.”

Wat is er leuk aan het geven van 
vislessen?
“Het leukste is, dat kinderen die nog nooit 
hebben gevist, plotseling heel enthousiast 
worden voor onze hobby. We krijgen vaak 
van leerkrachten te horen dat kinderen die 
lastig hun aandacht bij iets kunnen hou-
den, door het vissen helemaal gefixeerd 
raken. Dat is kicken.”

Wat bereik je door visles te geven? 
“Naast de vele positieve reacties die wij 
ontvangen, levert het ook nog wat op. Je 
creëert een positief imago voor de ver-
eniging omdat je de lokale jeugd leert 
omgaan met de natuur. Gemeente Lo-
chem onderkent bijvoorbeeld het nut van 
het jeugdwerk, en stimuleert de vereni-
ging jaarlijks met een subsidie voor onze 

jeugdactiviteiten. Daarnaast komen de 
kinderen in aanraking met de hengel-
sportvereniging. Bij hengelsportvereni-
ging de Brasem hebben we meer dan hon-
derd jeugdleden.” 

Is het geven van een visles  
moeilijk? 
“Aan het begin van een visles vind ik het, 
om heel eerlijk te zijn, een klein beetje 
spannend. Maar zodra iedereen zich in de 
klas heeft voorgesteld, en daarmee het ijs 
is gebroken, vliegt de tijd voorbij. Ik kan ie-
dereen aanraden om vismeester te wor-
den. Het geven van één of twee vislessen 
per jaar is al voldoende. Het hoeven er niet 
per sé tien te zijn. Zonder jeugdwerk is er 
geen toekomst voor de vereniging.”

>>WORD ZELF 
VISMEESTER!
Wil jij net als Rob vismeester worden voor 
jouw hengelsportvereniging? Geef je dan 
op voor de cursus Vismeester bij Sportvis-
serij Nederland. Op www.sportvisserijne-
derland.nl vind je onder HSV Service meer 
informatie over het cursusprogramma.
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Voormalig heemraad Els Rutting heeft er destijds voor ge-
zorgd dat de karperuitzetting uiteindelijk kon doorgaan. 
Tijdens de feitelijke uitzetting heeft Els zelfs een van de 

karpers haar naam meegegeven. Degene die Karper Els zou te-
rugvangen, zou door de echte Els worden getrakteerd. Het heeft 
lang geduurd en soms dachten we dat Els er misschien wel niet 
meer was. Totdat er op 9 mei 2016 een terugmelding kwam 
van een fraaie spiegelkarper. Na wat research bleek het om Els 
te gaan. Op 1 maart 2014, toen Els werd uitgezet, woog ze 1.500 
gram en dit voorjaar maar liefst zes kilo. De gelukkige vanger 
was Roy Bergevoet. 

LEKKERE DINGEN
Op 14 juli werd er afgesproken aan de waterkant waar Roy aan 
het vissen was. Heemraad Els kwam hier bepakt en bezakt aan, 

met veel lekkere dingen. Het was een leuke ontmoeting, waar-
bij Els zich verbaasde over de materialen die karpervissers alle-
maal bij zich hebben. Tussen het eten door mocht Els nog pose-
ren met een flinke brasem die Roy had gevangen. Na het eten 
werd de sessie nog beter. Toen Els nét weg was, ving Roy nog 
een hele mooie schubkarper van achttien kilo. Helaas heeft de 
eregast deze mooie vis niet gezien, maar het maakte de sessie 
wel compleet. We zijn Els erg dankbaar voor de inzet die zij des-
tijds heeft geleverd.

GOEDE ONTHAAKMAT
De vissen die in 2014 zijn uitgezet, hebben al voor erg veel ple-
zier gezorgd bij sportvissers. De eerste vissen krijgen al een se-
rieus formaat en tikken bijna de tien kilo aan. We hopen dat we 
dit soort projecten straks op meer plaatsen kunnen realiseren. 
Behandel de karpers (en natuurlijk ook alle andere vissen) met 
respect, gebruik een goede onthaakmat en zet de vissen weer 
ongeschonden terug. Dan kunnen sportvissers nog heel lang 
plezier beleven aan deze mooie vissen. We zien spiegelkarper 
Els in ieder geval graag met regelmaat terug. Hopelijk wordt zij 
(of hij) een echte Oude IJssel ‘big’  van recordformaat.

De uitzet is nodig om karperbestan-
den, die langzaam achteruitgaan, 
op peil te houden en zo het sport-

visserijbelang te waarborgen. Karpers 
planten zich niet of nauwelijks succes-
vol voort. Uitzet is dus essentieel om deze 
sportvis te behouden. Dit najaar staan er 
uitzettingen gepland in onder meer Rhe-
derlaag en de Nederrijn. Nieuws over het 
uitzetten van karper worden gepubliceerd 
op onze website en de Facebookpagina 
SKP-Regio-Midden.

RHEDERLAAG
De uitzetting in Rhederlaag is de twee-
de uitzetting uit een reeks van vier. In 
2014 zijn daar ook al 250 karpers uitge-
zet. Dit wordt in het najaar van 2016 op-
nieuw gedaan. De uitzetting bestaat voor 
50% uit schubkarper en voor 50% uit spie-
gelkarper. De foto’s van de uitgezette spie-
gelkarpers worden allemaal gepubliceerd 

op www.facebook.com/SKP-Regio-Mid-
den. Deze pagina wordt samen met De 
KSN beheerd. Hier worden gevangen vis-
sen gemeld en kunnen vissers hun vang-
sten doorgeven. Wil jij een gevangen spie-
gelkarper melden, dan kan dit via deze 
pagina. De foto’s van de eerder uitgezette 
vissen kun je ook allemaal terugvinden op 
deze pagina. 

NEDERRIJN
De uitzetting op de Nederrijn is een ver-
volg van een eerder project dat hier is uit-
gevoerd van 2007 tot 2012. De vrijwilli-
gers kregen destijds het quotum niet vol, 
waardoor het project nog niet helemaal 
was afgerond. De federatie heeft via Rijks-
waterstaat toestemming gekregen om dit 
restant aan te vullen, zodat het traject he-
lemaal kan worden afgemaakt. De uitzet-
ting van dit najaar gebeurt in stuwvak 0 
– dit loopt van de splitsing met de IJssel 

tot de stuw bij Driel. Hier worden 185 kar-
pers uitgezet – voor behoud van de vari-
atie eveneens 50% schubkarper en 50% 
spiegelkarper. De vrijwilligers hebben voor 
de Nederrijn een Facebookpagina opge-
zet: www.facebook.com/SKP-Neder-Rijn-
Lek. Hier worden terugmeldingen gepubli-
ceerd en kunnen mensen terugvangsten 
melden.

De federatie mocht op 1 maart 2014 haar eerste 
karperuitzetting realiseren in de Oude IJssel. In 
totaal zijn er toen 120 spiegelkarpers uitgezet om 
zo het karperbestand een boost te geven en meer 
variatie in het karperbestand aan te brengen. 

Er kan ook dit najaar 
weer karper worden 
uitgezet. Dankzij 
de verschillende 
toestemmingen die 
inmiddels binnen zijn, 
blijft er zo vaart zitten 
in het uitzetprogramma 
waarmee de federatie 
in 2014 is gestart. 
Doel is een goede 
karperspreiding  
door het hele gebied.

BIJZONDERE TERUGVANGST 
SPIEGELKARPER ELS

SPIEGELKARPERPROJECTEN NAJAAR 2016

In Rhederlaag en de Nederrijn wordt dit najaar weer karper uitgezet.
De verhouding schub- en spiegelkarper bij de 
uitzettingen is 50/50.

Karper Els woog bij de uitzetting in 2014 1.500 gram, maar dit voorjaar al zes kilo.

Roy Bergevoet ving karper ‘Els’ dit voorjaar.Voormalig Heemraad Els Rutting tijdens de visdag met Roy.



>> HÉT                  .NL34

>> ACTUELE INFORMATIE UIT JOUW REGIO > WWW.HFMIDDENNEDERLAND.NL

COLOFON REDACTIE: Frank Bosman > POSTADRES: Hengelsport Federatie Midden Nederland, Het Vergun 26a, 6931 KD Westervoort > 
TELEFOON: 026-3212045 > E-MAIL: info@hfmiddennederland.nl > WEBSITE: www.hfmiddennederland.nl

GERICHTE CONTROLE-ACTIE 
UITERWAARDEN WAAL
Op een warme zomeravond in augustus is er een visserijcontrole gehouden in 
de uiterwaarden van de Waal. Aanleiding voor deze actie was dat de federatie 
meerdere meldingen had ontvangen van oplettende sportvissers die het ver-
moeden hadden van palingstroperij. 
TEKST: BRAM JACOBS FOTO: RAYMOND HAKKERT 

A ls een sportvisser een paling vangt, dan moet deze on-
beschadigd direct in hetzelfde water worden teruggezet. 
Deze maatregel is opgenomen in de vergunningsvoor-

waarden van de VISpas, omdat de paling ernstig bedreigd is. He-
laas is gebleken dat handhaven op de gestelde regels noodzakelijk 
is. Er zijn onder de 54 gecontroleerde sportvissers drie personen 
aangetroffen die levende paling in hun bezit hadden. Alle aange-
troffen paling is na inbeslagname levend teruggezet in de Waal. 

NACHTVISTOESTEMMING 
Bij de 54 gecontroleerde sportvissers zijn in totaal 24 overtredin-
gen geconstateerd. In vijftien gevallen is dit afgedaan met een 
proces-verbaal. Een aantal keren betrof dit het nachtvissen zon-

>>VACATURE BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Hengelsport Federatie Midden Nederland is 
op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger 
die het opsporingsteam van de federatie wil 

komen versterken. Voel jij je geroepen om 
deze uitdaging aan te gaan? Ga dan snel naar 
www.hfmiddennederland.nl voor een func-

tie- en profielomschrijving. Reageren op deze 
vacature kan tot en met 31 december 2016. 

der de Nachtvistoestemming. Dit is – naast de VISpas – een ver-
eist document om langs een groot deel van de Waal ’s nachts te 
mogen vissen. De Nachtvistoestemming is online te bestellen via 
de website van de federatie: www.hfmiddennederland.nl.  

MAAK MELDING!
Zie jij tijdens het vissen iets verdachts langs de waterkant wat je 
niet helemaal vertrouwt? Aarzel dan geen moment en meld het 
direct bij de federatie. Doe dit door te bellen naar het volgende te-
lefoonnummer (dit staat ook op de achterkant van je VISpas ver-
meld en heb je als het goed is dus altijd bij je als je aan het vis-
sen bent): 026-3212045. Alle meldingen die we ontvangen worden 
vertrouwelijk behandeld.

De kans is groot dat er vaker gerichte controles langs de Waal gaan plaatsvinden.


