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ZUIDWEST 
NEDERLAND

J ongens en meiden vanaf een jaar of 14 
hebben vaak meer interesse in het vis-
sen op karper en roofvis dan het vis-

sen met de vaste hengel. Daarom heeft de 
karperwerkgroep van Sportvisserij Zuid-
west Nederland afgelopen zomer een 
jeugdkarperkamp georganiseerd in Geer-
truidenberg. Dit viel erg in de smaak bij de 
twaalf deelnemers aan het karperkamp.
Ook stelt Sportvisserij Zuidwest Nederland 
middels het ‘Fonds Stimulering Jeugdwerk’ 
subsidie beschikbaar voor verenigingen om 
allerhande jeugdactiviteiten te organise-
ren. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. 
Check bij je lokale hengelsportvereniging 
aan wat voor leuke jeugdactiviteiten je alle-
maal kunt deelnemen en meld je aan!

IN DEZE BIJLAGE: 
>> JEUGDACTIVITEITEN >> BJÖRN SCHUTZ: NIEUWE DIRECTEUR SPORTVISSERIJ ZUIDWEST NEDERLAND >> 

VIS(PAS)VIJVER DE VLASROOT >> ZOMERVISSERIJ OP HET ZUIDERHOOFD >> NIEUWS UIT DE REGIO

Veel hengelsportverenigingen 
organiseren jeugdviscursussen 
voor beginnende jeugdvissers. 
Daarbij wordt er meestal met de 
vaste hengel op witvis gevist. 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
stimuleert verenigingen om ook 
leuke activiteiten voor de oudere 
jeugd (14-18 jaar) te organiseren.

ACTIVITEITEN VOOR 
DE OUDERE JEUGD

>> VISLESSEN OP SCHOOL
Sportvisserij Zuidwest Nederland organiseerde in 2016 95 
vislessen op de basisschool (groep 7 en 8). Dit jaar willen we 
dat aantal opschroeven en er samen met onze vismeesters, 
viscoaches van de verenigingen en een enthousiaste klas 
weer iets leuks van maken. Vind je het ook leuk om een visles 
op school te krijgen? Maak dan je meester of juf enthousiast 
en kijk op www.vissenschool.nl hoe je een visles aanvraagt!
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NIEUWE DIRECTEUR: 
BJÖRN SCHUTZ

Sportvisserij Zuidwest Neder-
land heeft een nieuwe directeur: 

Björn Schutz (45). Eind februari 
gingen we een dagje met Björn 
op de Noordzee vissen om hem 

beter te leren kennen en te 
horen wat zijn ambities zijn.

TEKST: REDACTIE  
> FOTOGRAFIE: SANDER BOER

N a de afgelopen jaren bij GE Arte-
sia Bank in Amsterdam te heb-
ben gewerkt als hoofd Juridische 

Zaken, nam Schutz na de afronding van 
een zogenaamd ‘controlled run-off’ proces 
de tijd om na te denken wat hij daarna zou 
willen gaan doen. “Het was tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Bij voorkeur in een lei-
dinggevende functie bij een nieuwe orga-
nisatie waar ik affiniteit mee heb. En dan 
niet een organisatie die afbouwt, maar 
juist een die op- en uitbouwt. Toen ik ver-
volgens de vacature van ‘directeur Sport-
visserij Zuidwest Nederland’ tegen kwam, 
wist ik het meteen: hier ga ik voor!”, zegt 
de zelfverklaarde ‘hobbyvisser’ uit Zeeland.

Wat zijn je plannen als directeur?
“Als directeur van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland is het mijn hoofdtaak om sa-
men met de werkorganisatie en haar vrij-
willigers de belangen te behartigen van de 
sportvisserij – die van de leden en de hen-
gelsportverenigingen in het bijzonder. De 
basis hiervoor is een gezonde en transpa-
rante organisatie die met gevoel voor ver-
houdingen nieuwe netwerken opbouwt 
en bestaande netwerken uitbouwt. Daar-
bij draag ik de eindverantwoordelijkheid 
voor de resultaten, met name in de uitvoe-
ring van het realiseren van de doelen van 
het beleids- en actieplan ‘Samen naar bui-
ten’. En tenslotte ben ik de intermediair 
tussen de werkorganisatie en het bestuur 

en samen met het bestuur hét gezicht van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland.”

Wat wordt daarbij je aanpak?
“Samen met de werkorganisatie wil ik de 
tijd nemen om te kijken welke uitdagin-
gen we bij onze werkzaamheden tegen-
komen. Wat gaat er goed, wat niet en wat 
kan er beter? Daarbij sta ik ook zeker open 
voor de observaties en ideeën van onze le-
den. De titel van het beleidsplan ‘Samen 
naar buiten’ neem ik dus letterlijk. Zo wil 
ik samen met collega’s en bestuursleden 
ook goede relaties opbouwen met externe 
partijen zoals waterschappen, Staatsbos-
beheer, beroepsvisserij en het Ministerie 
van Economische Zaken. Nu en in het re-

>> ‘HOBBYVISSER’
Björn Schutz begon als klein jongetje in Lelystad met vissen. 
Momenteel woont hij met zijn gezin in Zeeland en is hij lid van 
HSV Oosterschelde en HSV De Krabbe op Schouwen-Duiveland. 
De zelfverklaarde ‘hobbyvisser’ vist graag met de pen op karper in 
de slootjes en polders rondom Zierikzee. “Lekker in de natuur en 
in alle vroegte tussen het dauw tot rust komen. Met af en toe een 
stevig potje ‘knokken’, want daar houd ik als oud wedstrijdjudoka 
en rugbyspeler van. Maar dat is aan de karper wel toevertrouwd.”
Verder bewaart hij goede herinneringen aan zijn trips die hij vanuit 
de VS maakte toen hij daar woonde en werkte. “Zalmvissen in Alas-
ka en barracuda’s vangen tussen Trinidad en Tobago. Niet gek toch 
voor een ‘hobbyvisser?” Tijdens dit interview aan boord van de Big 
Marlin is het echter vooral schar wat de klok slaat. “Dat maakt me 
allemaal niet zoveel uit. Ik geniet van het weer, de zilte lucht, de 
grote zeeschepen die passeren en alle andere mooie dingen op het 
water. Zo’n dag zeevissen is vooral ook lekker ontspannen.” Toch is 
hij stiekem wel blij dat hij met een aantal scharren in zijn koelbox 
de boot af gaat. “Vooraf heb ik het thuisfront beloofd om met een 
maaltje vis terug te komen. Dan is het lekker als je ook daadwerke-
lijk wat vangt”, lacht Schutz.

cente verleden is vaak gekozen voor een 
bezwaarprocedure of een gang naar de 
rechter; met niet altijd het gewenste resul-
taat als uitkomst. Dat is ook iets om bij stil 
te staan. Ik ben niet bang om indien nodig 
een juridische procedure te starten, maar 
dat is wel de laatste optie. Je maakt name-
lijk meer vrienden door een hand te geven 
dan een klap uit te delen.”
 
Wat zijn de doelen die je wilt bereiken? 
“Over een paar jaar moeten we in de uit-
voering van het beleidsplan goede stap-
pen hebben gemaakt. Een gezonde vis-
stand en goede bevisbaarheid van water 
zijn daarbij de voornaamste doelstellin-
gen. Daarvoor zullen we moeten investe-

ren in relaties en middelen en samen met 
andere partijen en partners de schouders 
eronder zetten. Dat lukt alleen als we ook 
ambassadeurs zijn van onze eigen orga-
nisatie. We moeten er dus scherp op zijn 
dat sportvissers steeds verantwoord met 
de natuur, vis en relaties omgaan. Doen 
we dat niet, dan ontnemen we iedere keer 
een klein beetje legitimiteit aan ons eigen 
verhaal. Maar ik ben hoopvol dat we hier 
met zijn allen – de werkorganisatie, hen-
gelsportverenigingen, vrijwilligers, sport-
vissers, Sportvisserij Nederland en ik – 
een goede invulling aan kunnen geven en 
onze doelen weten te realiseren.”

'Je maakt 
meer vrienden 

door een hand te 
geven dan een 

klap uit te delen' 



VISpas
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VIS(PAS)VIJVER 
DE VLASROOT

Verstopt tussen de bomen aan 
de Riethovensedijk in Veldho-
ven ligt visvijver de Vlasroot. 

Heb je met behulp van de 
bewegwijzering en een beetje 

richtingsgevoel de weg naar 
het water eenmaal gevonden, 

dan kun je heerlijk rustig 
vissen aan deze schitterende 

vijver. Zeker sinds er al een 
aantal jaar op rij kleine karper 

is uitgezet.
TEKST: REDACTIE 

> FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

D e Vlasroot is een circa drie hecta-
re grote visvijver. Deze is grofweg 
onder te verdelen in twee stuk-

ken: het open water rond het eiland en 
twee doodlopende zijarmen. De visstand 
bestaat vooral uit (kleine) karpers, maar 
er zwemmen ook mooie zeelten en bra-
sems rond. Hoewel je met de vaste hengel 
of matchhengel zeker geen modderfiguur 
zult slaan, is de vijver bij uitstek geschikt 
om met de feederhengel te bevissen.

OPEN WATER
Zeker op het open water kun je mooi op af-
stand vissen. Niet dat je het aas altijd per 
se minimaal 50 meter verderop moet pre-
senteren, maar er zijn dagen dat het geen 
kwaad kan om eens wat verder weg te 
vissen. Vooral in het najaar maak je hier 

>> SUCCES VERZEKERD
Op de Vlasroot is het moderne witvissen met de method- of pel-
letfeeder tegenwoordig bon ton. Een blikje maïs, een potje met 
wat boilies, een kant-en-klaar voertje en wat micropellets zijn de 
benodigde ingrediënten voor een mooie visdag. Qua materiaal is 
het verder ook niet zo ingewikkeld. Met een paar methodfeeders 
van 30 of 45 gram en korte onderlijnen voorzien van een hair kun 
je al uit de voeten. Pak wel minimaal 20/00 nylon als onderlijnma-
teriaal, want karper is een sterke vis. Ook is het niet onverstandig 
om inline methodfeeders te gebruiken in plaats van de variant 
met een elastiekje erin. Het elastiek is toch de zwakke plek van 
de montage, met name als er nabij obstakels wordt gevist. Snel 
die maiskorrel op de hair en ingooien maar, want succes is bijna 
verzekerd aan de Vlasroot!

>> VISSTANDBEHEERPLAN
Het afgelopen jaar zette Sportvisserij Zuidwest Nederland samen 
met Sportvisserij Nederland flink in op visvijverbeheer. Zo heeft 
Sportvisserij Zuidwest Nederland een aantal jaar terug een vis-
standbeheerplan op laten stellen voor de Eindhovense wateren, 
inclusief de Vlasroot. Hierin werd voor de Vlasroot aanbevolen om 
veel kleine karper uit te zetten. Dit is al een aantal jaar de praktijk, 
zodat de visstand vooral uit (kleine) karper bestaat. De Vlasroot is 
dus de ideale visvijver voor zowel de recreatievisser/witvisser als 
voor de wedstrijdvisser. Met dit sportvisgebruik in het achterhoofd 
zijn de afgelopen winter 22 genummerde visplaatsen aangelegd. 
Tegelijkertijd zijn ook grotere karpers afgevangen en uitgezet in 
specifieke karperwateren in Eindhoven. De federatie is visrechtheb-
bende van de Vlasroot en dit water is opgenomen in de Gezamen-
lijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Iedereen met een VISpas 
mag er dus vissen – dit in tegenstelling tot veel verenigingsvijvers 
die alleen voor de leden toegankelijk zijn.

de meeste kans op goede vangsten: de 
vis verplaatst zich in de loop van het jaar 
meer richting het open water. Zorg wel dat 
je vooraf goed peilt om een vlak stuk bo-
dem te vinden aangezien die doorgaans 
nogal ‘hobbelig’ is. 

VASTE STOK
In het voorjaar en de zomer loont het om 
tegen de overhangende bomen of het riet 
te vissen dat je rond het eiland en in de zij-
armen aantreft. Dit tegen de overkant vis-
sen kan op de visplaatsen 22 en 23 overi-
gens ook met de vaste stok! Zonder twijfel 
is dit de meeste spectaculaire vismethode, 
maar een goed reactievermogen is wel ge-
wenst. Zodra je beet hebt, steek je direct 
de hengel af zodat je – met behulp van het 
elastiek in de hengeltop – de vis weg kunt 

loodsen van de struiken die op het eiland 
groeien en in het water hangen.

OOK BRASEM
Als je met de feeder tegen het eiland aan 
vist, is het wel opletten geblazen. De kar-
pertjes en zeelten zijn niet van ‘rustig aan, 
dan breekt het lijntje niet’, want zou je dat 
doen dan breekt de lijn juist wel. Bij een 
aanbeet is het direct alle hens aan dek om 
de vis uit het struikgewas te houden. Met 
een beetje drilervaring en oefening moet 
het lukken om de vis veilig richting het 
landingsnet te dirigeren. Een andere optie 
is om wat verder van de obstakels te vis-
sen. Dit betekent wel dat je minder karper 
en zeelt zult vangen, maar juist meer bra-
sem.

Kleine karper is de te vangen vis op de Vlasroot.
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ZOMERVISSERIJ OP 
HET ZUIDERHOOFD
Zoek je een plek aan de kust waar je deze zomer gemakkelijk, snel 
en op diep water een visje kunt vangen? Ga dan eens naar het 
Zuiderhoofd in het Zeeuwse Westkapelle. Dit lange paalhoofd biedt 
uitstekende mogelijkheden voor diverse soorten zeevisserij.
TEKST: REDACTIE > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

Om die mogelijkheden goed in kaart 
te brengen, zijn we op het Zuider-
hoofd gaan vissen met Joeri en 

Kristiaan Minderhoud. Deze twee voor-
malig wereldkampioenen kustvissen bij 
de junioren zijn locals uit Westkapelle en 
kunnen alles vertellen over de diversiteit 

in vangsten en vistechnieken op deze 
unieke stek. “Je kunt hier op de bo-

dem met natuurlijk aas bot of 
tong vangen, aan de oppervlakte 
een dobbertje laten drijven voor 
een geep of makreel, of lekker ac-

tief bezig zijn met kunstaas om 
zeebaars, makreel of sprot te van-

gen”, klinkt het in koor.

OUDE ZEEDIJK
Aangezien het in de zomer druk kan zijn 
met vissers, zijn we al vroeg op de stek 
aanwezig. Dit biedt Joeri en Kristiaan de 
gelegenheid om hun hengels te installeren 
op de kop van het paalhoofd. Ze kiezen er 
vanwege de harde wind voor om op de bo-
dem te vissen met een onderlijn voorzien 
van drie wapperlijnen met daarop een 
zager, zeepier, slikzager of een aascock-
tail. Bij het inwerpen laten ze het gedeelte 
rechts van het paalhoofd links liggen. “Je 
moet absoluut niet richting Westkapelle 
gooien”, zegt Kristiaan. “Daar liggen name-
lijk nog restanten van de oude zeedijk van 
Westkapelle. Zou je daar op de bodem vis-
sen, dan kom je bijna altijd vast te zitten 
tussen de stenen. De rechterkant van het 
paalhoofd is daardoor weer wel een mooie 
stek voor oppervlakte visserij.”

DRUKBEZOCHT
Ondertussen draait Joeri zijn hengel bin-
nen. Met succes: hij vangt een kleine zee-
baars en bot. Ook Kristiaan heeft vis. Hij 
pakt een tong, en dat op klaarlichte dag. “In 
de zomermaanden kun je hier zeker in de 

avonduren ook leuk op tong vissen”, zegt 
Joeri. Na een uurtje wordt het allengs druk-
ker op het paalhoofd. Twee zeevissers met 
zware viskisten en lange hengels sluiten bij 
ons aan en gaan ook op de bodem vissen. 
Nog iets later komt een vader met zijn twee 
kinderen aangelopen met een hengeltje en 
kleine viskoffer in hun hand. Verder krijgen 
we regelmatig bezoek van toeristen die in-
formeren naar de vangst en komt iemand 
met zijn verrekijker vogels spotten. Ook een 
grote zeehond komt langszij bij het paal-
hoofd om een kijkje te nemen bij de vissers.

HOOGWATER
Ondertussen vangen Joeri en Kristiaan 
regelmatig vis. Diverse zeebaarsjes zor-
gen voor mooie, rammelende hengeltop-
pen – soms hangt er zelfs meer dan één 
vis tegelijk aan hun onderlijn. Naast de di-
verse zeebaarsjes vangen ze uiteindelijk 
een vijftal botten en drie tongen. Naar-
mate het water stijgt, neemt ook de wind 
steeds meer toe richting windkracht 5 à 6. 
“Dit zijn helaas niet de omstandigheden 
om op geep of makreel te vissen, maar die 
zitten hier wel degelijk! Vooral met hoog-
water en weinig wind kun je die hier goed 
vangen met een dobbertje of tuigje met 
veren”, vertelt Joeri. Verderop vangen de 
twee jonge sportvissers een paar sprotjes 
door hun verenpaternoster simpelweg te 
laten zakken.

GOLFSLAG
Vissen vanaf het Zuiderhoofd is met name 
in de zomermaanden heel eenvoudig. Je 
hoeft eigenlijk alleen maar je verenpater-
noster (let op: maximaal 3 haken) of ander 
(kunst)aas te laten zakken onder de hen-
geltop. Ver werpen is hier helemaal niet 
nodig om kans te maken op onder andere 
geep, makreel en sprot: ze zwemmen ge-
woon onder het paalhoofd door! Na drie 
uur vissen staat het water bijna op haar 
hoogste stand. Door de flink aangewakker-
de wind moeten we nu echt weg van onze 
stek: de golven slaan over het paalhoofd 
en de visspullen heen. Het besluit om er 
een einde aan te breien is dus snel geno-
men. Echter niet snel genoeg, want tijdens 
het opruimen van de spullen worden we 
nog even kletsnat!

>> HET ZUIDERHOOFD
Het Zuiderhoofd in Westkapelle dateert in de huidige vorm uit het begin van de 20ste 
eeuw, maar gaat op veel oudere paalhoofden terug. Het heeft in de loop der jaren 
verschillende functies gehad: paalhoofd ter bescherming van de kust; aanlegsteiger 
voor loodsen en toeristische trekpleister voor vissers, wandelaars en overige recrean-
ten. Het Zuiderhoofd is in 2011 met financiële steun van o.a. Sportvisserij Nederland 
en Sportvisserij Zuidwest Nederland en Waterschap Scheldestromen voor het laatst 
grondig opgeknapt zodat sportvissers er weer goed en veilig vanaf kunnen vissen. Je 
vindt het Zuiderhoofd aan de Zuiderhoofdweg in Westkapelle. Onder de duinen ligt 
een parkeerterrein voor ongeveer twintig auto’s. Vanaf daar is het een klein stukje 
lopen naar het paalhoofd.

>> SPITGEBIEDEN ZEEAAS VEILIG GESTELD
Joeri en Kristiaan spitten regelmatig zelf hun aas in de hiervoor aangewezen spitge-
bieden in de Ooster- en Westerschelde. Eind vorig jaar is voor deze wateren, die zijn 
aangewezen als waardevolle natuurgebieden, het zogenaamde Natura 2000-be-
heerplan vastgesteld. In dit plan is op verzoek van Sportvisserij Zuidwest Nederland 
het handmatig winnen van zeeaas opgenomen als vorm van ‘bestaand gebruik’, 
waarvoor geen vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig is. 
Dit betekent dat de zeeaaswinning voor de komende zes jaar is veiliggesteld. De ko-
mende jaren blijven we werken aan een optimalisatie van de spitgebieden. Zo willen 
we de spitmogelijkheden voor sportvissers verbeteren en rekening houden met de 
beschermde natuurwaarden en andere belangen.

Joeri Minderhoud (links) en Kristiaan Minderhoud.

Het Zuiderhoofd 
is ook populair bij 

de jonge, zoute 
sportvisser
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>> ZEEBAARS MAASVLAKTE
Het afgelopen jaar hebben BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Neder-
land en de Zeehavenpolitie Rotterdam op de Maasvlakte meerdere 
keren ingegrepen bij zeebaarsvissers die het niet zo nauw nemen 
met de regels. Dit probleem blijft helaas hardnekkig en heeft ook 
dit jaar onze volledige aandacht.

KARPERUITZET DOORBREEKT 
MAGISCHE GRENS

MONITORINGSDAG 
OOSTVOORNSE MEER
In samenwerking met de Vereniging Nederlandse 
Vliegvissers (VNV) organiseert Sportvisserij 
Zuidwest Nederland op 27 mei 2017 een monito-
ringsdag op het Oostvoornse Meer. Dit om de 
sportvisserij op het meer te optimaliseren.

Ieder jaar verzamelen we met behulp van zoveel mo-
gelijk sportvissers data van de vangsten op dit unie-
ke water. Die dienen als input voor onze werkgroep 

Oostvoornse Meer om de sportvisserij op het meer te opti-
maliseren. De jaarlijkse monitoringsdag (nu op Nationale 
Hengeldag) staat garant voor gezelligheid en leuke prijzen. 
Dit keer zullen ‘vliegviscracks’ een presentatie en work-
shop geven. Check www.sportvisserijzwn.nl voor meer in-
formatie en meld je aan via info@sportvisserijzwn.nl. Je 
kunt ons ook helpen door het vangstregistratieformulier te 
downloaden van onze website en te retourneren.

In 2016 is de magische grens van in totaal 10.000 
kilo uitgezette spiegelkarpers overschreden. Ook 
in 2017 zullen er in het kader van onderhoudsuit-
zettingen en spiegelkarperprojecten weer karpers 
worden uitgezet – alles conform de nieuwe, 
landelijke Richtlijn Uitzet Karper.

D e karperwerkgroep van Sportvisserij Zuidwest Neder-
land heeft in februari 2016 verspreid over vijftien lo-
caties in Zuid-Holland en West-Brabant 850 kilo spie-

gelkarper uitgezet. In het najaar volgde nog eens 1.750 kilo in 
het kader van het spiegelkarperproject (SKP) Benedenrivie-
rengebied en onderhoudsuitzettingen op de Lithse Ham en de 
Kraaijenbergse Plas. Ook dit jaar zullen er weer uitzettingen 
volgen in het kader van het SKP en onderhoudsuitzettingen. 
Houd voor meer informatie over karperuitzettingen  
www.sportvisserijzwn.nl en onze Facebookpagina in de gaten.

RESULTATEN SPORTVISSERIJCONTROLES
In 2016 zijn er door BOA’s van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland – vaak in samenwerking met hengel-
sportverenigingen – ruim 11.000 controles uitge-
voerd. In totaal is er 750 keer proces-verbaal uitge-
deeld en zijn er 850 waarschuwingen gegeven.

Veel voorkomende overtredingen zijn het niet in bezit heb-
ben van de juiste schriftelijke toestemming, vissen in de 
gesloten tijd, met niet toegestane aassoort en vissen met 

een derde hengel zonder vergunning.  Op het gebied van visstro-
perij werden in Den Haag twee personen staande gehouden die 
met stokjes en daaraan visdraad en haken aan het stropen wa-
ren. In de Krimpenerwaard werden drie afgesneden snoekkoppen 
aangetroffen en hiervoor werden twee personen bekeurd. Ook 
werden personen staande gehouden voor het vissen met fuiken 
en het meenemen van paling en (teveel) snoekbaars.

BLIJVEN MELDEN!
De BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland kunnen het niet 
alleen. Meldingen van sportvissers en informatie over stroperij 
en andere misstanden aan de waterkant zijn daarom bijzonder 
welkom. Zie je iets wat volgens jou niet klopt? Neem dan contact 
op door  het contactformulier op onze website zo volledig moge-
lijk in te vullen op www.sportvisserijzwn.nl of neem contact op 
met Rian de Jong 06-19971139 of via rian@sportvisserijzwn.nl.


