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uitBreiDing KAntoor SportviSSerij
ZuiDweSt neDerlAnD

n september is de verbouwing van het kantoor van sportvisserij zuidwest nederland in Drim-
melen volgens planning afgerond. er is een kantoorruimte aangebouwd, zodat er behalve de 
balie geen werkplekken meer in de ontvangsthal nodig zijn. Daarnaast is er meer ruimte voor 

opslag van materieel gecreëerd en is een kleine bespreekruimte ingericht. Daarnaast is de vergader-
ruimte multifunctioneel ingericht, zodat het voor elk type bijeenkomst kan worden gebruikt. Bij de aankleding van het kantoor is gebruik 
gemaakt van enkele ‘visuals’ met daarop de visserij, zodat het direct duidelijk is waar sportvisserij zuidwest nederland voor staat.

i

e stekkenverkennings-
tocht is een gezellige 
en leerzame dag die je 

voert langs de mooiste visloca-
ties in rotterdam en omgeving. 
een gelegenheid om in goed 
gezelschap te discussiëren over 
vissen en om inspiratie en tips 
op te doen, terwijl je bij het 
bekijken van de mooiste visstek-
ken plannen kunt smeden voor je 
toekomstige vis activiteiten.

PRESENTATIES
Diverse gerenommeerde sport-
vissers zoals ed stoop, Marco 
Kraal (bekend van vis tv), 
Arthur van tienen (coach van 
het nederlandse zeevisteam) en 
Carl Greve (roofvis-/zeebaarsspe-

unieK: SteKKenverKenningS-
tocHt vAnAf Het wAter
Sportvisserij Zuidwest Nederland organiseert in samenwerking met 
Rederij Spido uit Rotterdam een heel speciaal event: de Stekken
verkenningstocht. Een interessante tocht voor iedere enthousiaste 
sportvisser in Nederland.

cialist) vertellen al varende 
over hun ervaringen. Uiter-
aard krijg je informatie over 
de beste stekken en geven 
ze tips over hoe ook jij het 
beste resultaat uit je visdag 
kunt halen. Daarnaast 
kun je een aantal leuke 
workshops volgen van 

bijvoorbeeld Marcel schouten 
(Hengelsport wout van leeu-
wen) en Bram Bokkers (visfoto-
grafie). tussen de presentaties 
en workshops door geniet je van 
het steeds veranderende uitzicht 
en de schitterende omgeving.

ZOET EN ZOUT
schrijf je nu in en kies daarbij – 
afhankelijk van wat voor type vis-
ser je bent – uit één van de twee 
type tochten: zoetwater (roofvis, 
karper en witvis) of zoutwater 
(zeevissen).

Route zoetwater: De route 
loopt rondom het eiland van 
ijsselmonde. je komt daarbij 
langs mooie locaties zoals de 
prachtige skyline van rotterdam, 

de molens van Kin-
derdijk, Dordrecht, 
natuurgebied de 
rhoonse Grienden 
en het Botlekge-
bied. je vaart langs 
de mooiste visstekken in dit 
waterrijke gebied.

Route zoutwater: je vaart 
vanaf de erasmusbrug over de 
nieuwe waterweg richting Hoek 
van Holland en bereikt via het 
europoortgebied en Maasvlakte 

DAtA
de zoetwatertocht staat gepland op zaterdag 13 december 2014 en zondag 
18 januari 2015. de zoutwatertocht vindt plaats op zaterdag 17 januari 2015. 
op alle genoemde data ben je vanaf 10.00 uur van harte welkom aan boord, 
waarna er om 10:30 uur wordt afgevaren. rond 12:30 uur wordt er een heer-
lijke warme en koude lunch geserveerd. de tocht eindigt rond 17:00 uur als er 
weer wordt afgemeerd onder de erasmusbrug, de thuishaven van spido.

reServeren
de kosten van deze tocht zijn € 39,95 p.p. deze prijs is inclusief het 
programma, ontvangst met koffie en thee en een uitgebreid warm en koud 
lunchbuffet. de overige dranken zijn voor eigen rekening. reserveren kan via
www.spido.nl/thematochten of telefonisch via 010-2759991.

D

1 een nieuw en uniek stuk ne-
derland: Maasvlakte 2. op de te-
rugreis brengen we ook nog een 
bezoek aan een van de grootste 
containerhavens (de eemhaven) 
en de Maashaven waar het 
voormalig cruiseschip het ss 
rotterdam ligt afgemeerd.

Het nieuwe kantoor is ‘vissig’ aangekleed.
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ls 15-jarige viste ik in 
1999 vrij frequent op 
de spuiboezem, een 

afgesloten put in de polder bij 
rilland. De spuiboezem had 
alles waar ik als jonge visser 
enthousiast van werd: het was 
groot, het was er rustig én 
er zwommen grote karpers! 
Mijn ouders hebben mij op 
vrijdagmiddag tientallen keren 
‘gedumpt’ aan de spuiboezem 
om me vervolgens 48 uur later 
weer op te halen. Hier vingen 
we fraaie karpers, waarbij soms 
zelfs exemplaren van meer 
dan 20 pond! na twee jaar 
‘hardcore’ vissen op deze put 
kwamen regelmatig dezelfde 
grote vissen op de kant. zo ving 
ik de ‘koning’ van het water 
(een schubkarper van rond de 
26 pond) maar liefst drie keer.

Het BAtHSe SpuiKAnAAl

Wie over de A58 Zeeland binnenrijdt passeert eerst 
het ScheldeRijnkanaal. Evenwijdig hieraan ligt het 
Bathse Spuikanaal. Dit acht kilometer lange kanaal 
loopt van de Oosterschelde tot aan een spuisluis aan 
de Westerschelde bij het plaatsje Bath. Karpervisser 
Michiel Pilaar bracht aan dit water heel wat visuren 
door en vertelt over zijn ervaringen.

Door MICHIEL PILAAR

NIEUWE UITDAGING
langzaamaan werd het dus tijd 
voor een nieuwe uitda-
ging. Die lag logischerwijs 
op het Bathse spuikanaal. 
iedere keer dat ik over 
de A58 zeeland in of 
uit reed, passeerde ik 
immers de dubbele brug 
van het spuikanaal en 
vervolgens het schelde-
rijnkanaal. Dit laatste 
water is een monotone 
bak met water met kale, 
geasfalteerde oevers: 
geen gedroomde kar-
perstek. Het circa 120 
meter brede spuikanaal 
sprak me vanwege de 
fraaie, dikke rietkragen 
en mooie graskanten 
wel enorm aan. De put 
werd vaarwel gezegd 

en samen met vismaatjes 
wijnand en edwin ging ik de 
uitdaging op dit kilometers 
lange, afgedamde kanaal aan!

ONDIEP EN DIEP
zoals een echte karpervisser 
betaamt heb ik eerst een aantal 
verkenningstochten gemaakt 
langs het kanaal. op de fiets 
stroopte ik met een peilhengel 
de oevers af op zoek naar dé 
stek waar ik de karpers kon 

verwachten. zo bleven er een 
aantal plekken over. zonder 
uitzondering waren dit plek-
ken waar het talud wat flauwer 
afliep en ik mijn ‘rigs’ (onder-
lijnen) goed kwijt kon. vaak 
legden we één hengel op twee à 
drie meter diepte en één hengel 
onder aan het talud (rond de 4 
tot 5,5 meter diep) op een me-
ter of 30 uit de kant. De meeste 
karpers kwamen van de ondiep 
gepositioneerde hengels, maar 
de zwaarste exemplaren vrijwel 
zonder uitzondering van de 
dieper geviste hengels.

VOORVOEREN
om onze kansen op succes te 
vergroten en de vis naar de stek 
te lokken, voerden we deze aan 
voordat we gingen vissen. Dus 
nadat ik van maandag tot en 
met woensdag met fietstassen 
vol reclamefolders door Goes 
vloog om mijn hobby te kunnen 
bekostigen, zaten in diezelfde 
fietstassen op donderdag twee 
grote emmers met een mengsel 
van gekookte mais en duiven-
voer. voor het koken voegde ik 
per emmer een halve kilo suiker 
toe voor extra attractiewaarde. 
op donderdagavond fietste ik 
dan samen met één van mijn 
vismaatjes naar het spuikanaal 
(30 km heen, 30 km terug) om 
de emmers voer in het water te 
knallen. Als ik er nu aan terug-
denk, krijg ik weer een glimlach 
op mijn gezicht. Man, wat waren 
we fanatiek.

onDerHouDSuitZetting
(Spiegel)KArperS

Deze winter zal in veel federatieve viswateren in 
ZuidHolland (spiegel)karper worden uitgezet. Dit 
gebeurt op initiatief van de werkgroep karpervissen 
van Sportvisserij Zuidwest Nederland en dient om de 
karperbestanden op peil te houden.

eel karperbestanden 
in zuid-Holland en 
noord-Brabant zijn 

inmiddels flink verouderd. 
Aangezien de karper zich in ons 
land meestal niet of nauwelijks 
succesvol voortplant, zijn on-
derhoudsuitzettingen noodza-
kelijk om de karperbestanden 
op een voor sportvissers 
aantrekkelijk peil te houden. in 
diverse zuid-Hollandse wateren 
zullen vanaf deze winter gedu-
rende meerdere jaren om de 
twee jaar 1 kg/ha karper worden 
uitgezet. in de winter van 
2015/2016 komen de federatie-
ve viswateren in noord-Brabant 
aan de beurt.

PROJECTEN
naast deze voornoemde onder-
houdsuitzettingen worden er 
in de regio zuidwest nederland 
ook diverse gewone (spiegel)
karperprojecten uitgevoerd. 

Hierbij wordt een hogere bio-
massa aan karper nagestreefd. 
een mooi voorbeeld hiervan is 
het Brielse Meer/Bernisse, waar 
inmiddels een leuke karperstand 
aanwezig is. De vele karper-
vissers die hier graag vissen 
hebben dan ook al heel wat 
terugmeldingen van uitgezette 
spiegelkarpers gedaan.

DUINKARPERS
soms worden de karpers je 
ook in de schoot geworpen. zo 
zwemmen in de Goudse Hout 
sinds augustus zestig mooie, 
oer-Hollandse schubkarpers 
rond. Deze vissen zijn afkomstig 
uit water van het drinkwaterbe-
drijf in het duingebied. vanwege 
onderhoudswerkzaamheden 
moesten de karpers hier worden 
verwijderd. De uitgezette kar-
pers wegen tussen de 5 en 10 kg 
en zijn een waardevolle aanvul-
ling voor de Goudse Hout.

v

Deze winter worden in ZuidHolland diverse 
 onderhoudsuitzettingen van karper gedaan.

A

viSplAAtSen
langs het Bathse spuikanaal en het schelde-rijnkanaal heeft sportvis-
serij zuidwest nederland visplaatsen aangelegd om de bevisbaarheid te 
verbeteren. langs het schelde-rijnkanaal – het zogenaamde Antwerps 
Kanaalpand – zijn 30 visplaatsen aangelegd. de oever bestaat hier uit grote 
basaltblokken. die maken het moeilijk en soms zelfs gevaarlijk om aan de 
oever te komen. daarom is met behulp van staalslakken een plateau aan-
gelegd waardoor 
je veilig en stevig 
aan de waterkant 
zit. langs het 
Bathse spuika-
naal zijn twee 
‘proefvisplekken’ 
aangelegd. door 
begroeiing is de 
oever hier niet 
goed te bevissen. 
met behulp van 
grint zijn visplek-
ken gecreëerd die 
voor een betere 
bevisbaarheid 
moeten zorgen. 
slaagt deze 
proef, dan wor-
den er nog meer 
visplaatsen 
aangelegd.

Een van de nieuwe ‘proefvisplekken’ aan het Bathse Spuikanaal.

MAIS NAAR BOILIES
Dit voorvoeren was ook echt 
een sleutel tot succes. Als we 
het nalieten kregen we veel 
minder actie. later zijn we meer 
boilies en pellets gaan gebrui-
ken, want op de maisvoerplek-
ken kwam toch wel heel veel 
brasem af. soms vingen we tot 
wel tien brasems per nacht. en 
dan heb ik het over ‘lappen’ van 
minimaal 45 cm! Door over te 
schakelen op boilies (gekookte 

deegballetjes, die wat harder 
zijn en daarom niet aantrek-
kelijk voor witvis) kwamen er 
gemiddeld meer karpers op 
de kant. op het spuikanaal 
hebben we ze tot een kilo of 14 
gevangen. we droomden iedere 
sessie weer van monsterkar-
pers van meer dan 20 of 25 kg, 
maar die brengt het spuikanaal 
simpelweg niet voort. jammer, 
maar we hadden er niet minder 
plezier om.

Michiel Pilaar met een schubkarper 
uit het Bathse Spuikanaal.

Luchtopname van de spuisluis bij Bath waar 

het kanaal uitmondt in de Westerschelde.

De mooie, dikke rietkragen langs het kanaal zijn aantrekkelijke stekken.
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e Dintelhaven is een 
fantastisch viswater. 
Deze populaire stek 

is heel gemakkelijk bereikbaar 
en je kunt hier letterlijk vanuit 
de kofferbak een hengeltje uit-
werpen. Doe je dat, dan maak 
je kans om veel verschillende 
vissoorten te vangen. De vissen 
die je er kunt verwachten zijn; 
bot, zwarte grondel, wijting, 

DiverSiteit in De DintelHAven

De Dintelhaven is een binnenvaarthaven in 
RotterdamEuropoort. Vroeger was deze haven zoet, 
maar tegenwoordig is het zo zout dat zeevissen 
de haven domineren. Veel zeevissers, met name 
wedstrijdvissers, maken vooral in de wintermaanden 
volop gebruik van de vismogelijkheden in deze haven.

zeebaars en spiering. spora-
disch wordt er ook een harder, 
fint of gul gevangen. Diep 
water (vaargeul) ligt binnen 
werpbereik. er staat nauwelijks 
stroming in deze haven waar-
door je niet met zwaar (anker)
lood hoeft te vissen. vastzit-
ten gebeurt echt zelden en je 
verspeelt daarom maar weinig 
materiaal.

MATERIAAL
vis met een werphengel van 
4.20m tot 5.00m en een molen 
met een redelijke inhaalsnel-
heid (minimaal 90 cm per 
slag). zodra je een mooie vis 
haakt – zoals een bot, zee-
baars of gul – dien je met een 
behoorlijke snelheid binnen te 
draaien. vaak probeert de vis 
op het laatste moment nog te 
ontsnappen achter de stenen 
die tegen de kade aanlig-
gen. Het is ook leuk om met 
een heavy feeder achter deze 
stenen te vissen op kleine vis 

portvisserij zuidwest 
nederland maakt 
zich daarom sterk 

voor meer ruimte en duidelijk-
heid voor sportvissers in het 
rotterdamse havengebied – dat 
met jaarlijks 100.000 unieke 
bezoeken van sportvissers het 
belangrijkste zeevisgebied van 
nederland is. zo willen we graag 
duidelijke afspraken maken met 
de gemeente en het Havenbe-
drijf rotterdam over de voor-
waarden waaronder kan worden 
gevist. ons uitgangspunt is 
hierbij dat sportvissen overal 

SportviSSerij rotterDAmSe 
HAven onDer DruK
De bevisbaarheid van de Europoort en Maasvlakte 
staat onder druk. Steeds meer sportvissers ervaren 
problemen met de toegankelijkheid van stekken en 
daarbij brengt de toenemende staand want visserij de 
bevisbaarheid van stekken in het gedrang.

kan, tenzij dit niet verantwoord 
is met het oog op de aanwezige 
industrie of broedende vogels 
gedurende het broedseizoen.

OVERLAST 
NETTENVISSERIJ
een ander struikelblok voor een 
bloeiende sportvisserij in de 
europoort en op de Maasvlakte 
is de overlast van warnetten/
staand want visserij. Hele stek-
ken worden volledig in de netten 
gezet door beroepsvissers, 
waardoor de sportvisser geen 
enkele kans meer heeft om nog 

een hengeltje 
uit te gooien. 
Daarbij wordt 
hierdoor ook 
het herstel van 
de visstand – 
het sterk onder 
druk staande 
zeebaarsbe-
stand en beschermde trekvissen 
als de zalm, steur en elft – ern-
stig belemmerd.

BEZWAAR 
AANGETEKEND
Het ministerie van economische 
zaken heeft drie vergunningen 
uitgegeven voor het vissen met 
in totaal 7,5 km staand want, 
zonder de sportvisserij hierin te 
kennen. sportvisserij zuidwest 
nederland en sportvisserij 

nederland willen voorkomen dat 
er straks geen maatse zeebaars 
meer rondzwemt in de nieuwe 
waterweg, de havens en het 
kustwater rondom rotterdam 
en hebben daarom alle schrifte-
lijke toestemmingen opgevraagd 
en bezwaar aangetekend tegen 
de staandwant visserij. Houd 
voor de verdere ontwikkelingen 
in dit dossier onze website 
www.sportvisserijzwn.nl in de 
gaten.

S

zoals botjes, zeebaarsjes en 
grondels. je kunt het beste met 
standaard onderlijnen vissen 
met wapperlijnen van zo’n 50 
cm lang. slikzagers en pieren 
behalen meestal het beste 
vangstresultaat.

SMAL OF BREED
er kan aan twee kanten van 
de Dintelhaven worden gevist. 
namelijk aan de westzijde, ook 
wel het brede stuk genoemd, 
en aan de zuidzijde, dat als het 
smalle stuk wordt aangeduidt. 
er kan in deze haven zowel 

viSwAter BeScHrijving
Ken jij een goede visstek? Kun jij mooie (sportvis) foto’s maken? vind je 
het leuk om te schrijven? sportvisserij zuidwest nederland is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om ons hierbij te helpen. wordt 
jouw visstek en/of foto geplaatst op onze website? dan ontvang je van ons 
een uniek promotiepakket. Help mee en neem contact op met 
martijn@sportvisserijzwn.nl of 0162-687260.

D
et Benedenrivierenge-
bied beslaat ruw-
weg het Haringvliet, 

Hollandsch Diep, Biesbosch, 
Bergse Maas, Merwedes, oude 
Maas en spui. Decennialang 
was de visproductie in deze 
wateren behoorlijk groot en 
visten sport- en beroepsvisserij 
wel letterlijk, maar niet figuur-
lijk, in elkaars viswater. Die tijd 
is voorbij. Door de afnemende 

Beroep en BeZwAAr in Het
BeneDenrivierengeBieD

Het Benedenrivierengebied staat momenteel volop 
in de schijnwerpers. Sportvissers zien hun vangsten 
teruglopen in een van de belangrijkste sportvisgebieden 
van ons land en tegelijkertijd beroepsvissers actiever 
dan ooit te voren hun zegens uitgooien. Sportvisserij 
Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland zijn 
hierop in actie gekomen om de visstand in dit gebied 
voor de toekomst te behouden.

voedselrijkdom van de neder-
landse wateren lopen visstan-
den gestaag terug. tel daar bij 
op dat de beroepsvisserij in 
het Benedenrivierengebied zich 
nu vooral focust op schubvis 
– er mag niet meer op paling 
worden gevist vanwege de 
voedselveiligheid – en iedereen 
zal begrijpen dat dit gaat wrin-
gen en dat regulering dringend 
nodig is.

VISSTAND LEIDEND
om te voorkomen dat het 
Benedenrivierengebied als ge-
volg van deze feitelijk ‘gemene 
weidevisserij’ straks een tweede 
ijsselmeer wordt, hebben we 
inmiddels alle vergunningen op-
gevraagd en loopt een bezwaar 
bij de Kamer voor de Binnenvis-
serij voor het Haringvliet. Het is 
een hart onder de riem dat de 
Kamer voor de Binnenvisserij 
inmiddels heeft bepaald dat de 
hoeveelheid 
te onttrekken 
pootvis voor 
het Haringvliet 
moet worden 
gemaximeerd. 
ze hebben 
alleen nog 
niet aangege-
ven hoe het 
maximum 
bepaald 
moet wor-
den. 
Biolo-
gen van 
sport-
visserij 
neder-
land zijn 
nu bezig 
vast te 
stellen 
wat er op 
duurza-
me wijze 

kan worden onttrokken. De 
visstand is in dit geval leidend, 
waarbij in acht moet worden 
genomen dat de baars- en bra-
sembestanden de afgelopen ja-
ren zijn afgenomen. sportvisse-
rij nederland is daarom aan de 
slag gegaan met de beschikbare 
gegevens over de visstand en 
rekenmethodieken om duidelijk 
te kunnen onderbouwen wat de 
hoeveelheid vis is die duurzaam 
kan worden onttrokken.

H

De beroepsvisserij in het Benedenrivierengebied pleegt een 
grote aanslag op de toch al teruglopende visbestanden.

Nu er niet meer op paling mag worden gevist is de focus van het beroep verlegd naar de schubvis.

Zulke kapitale vissen 

vertegenwoordigen een 

immens kapitaal voor 

de sportvisserij. (foto: 

Peter Roeg)

‘duwbak’ voorbij. zorg ervoor 
dat je dan je hengel even laag 
houdt of draai hem gewoon 
even binnen.

REGELS EN 
VOORWAARDEN
sportvisserij zuidwest ne-
derland huurt het viswater en 
coördineert de vele wedstrijden 
die er jaarlijks worden gevist. in 
de Dintelhaven is een vispas 
verplicht in combinatie met de 
Gezamenlijke lijst van neder-
landse viswateren. Daarnaast 
is het verboden om met de 
auto te rijden op de ‘eigen weg’ 
richting het pomphuis aan het 
brede stuk.

BROEDSEIZOEN
De oevers aan de westzijde van 
het brede stuk van de Dintelha-
ven worden in het voorjaar en 
zomer door vogels gebruikt om 
voor nageslacht te zorgen. ver-
storing van deze soorten is vol-
gens de Flora- en faunawet niet 
toegestaan en daarom wordt er 

in deze periode op dit stuk een 
broedgebied ingesteld door het 
Havenbedrijf rotterdam. voor 
het broedseizoen geldt geen 
vaste periode aangezien die per 
soort verschilt. Het Havenbe-
drijf plaatst tijdig verbodsbor-
den aan de oevers waaraan je je 
dient te houden.

met laag- als met hoogwater 
worden gevist. pas wel op want 
regelmatig vaart er een grote 

Het Rotterdamse 
havengebied is het be

langrijkste zeevisge
bied van Nederland. 

(foto: Bram Bokkers)

De Dintelhaven is een geliefd wedstrijdwater voor zeevissers.

Er kan zowel van het brede als smalle stuk worden gevist.

De Dintelhaven is in het 
voorjaar en zomer ook een 
vogelbroedgebied.
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alf juni barst de klas 
van meester Cees in 
luid gejoel uit als hij 

de visles van 26 juni aankon-
digt. Als de 27 jongens en 
meisjes weer tot bedaren zijn 
gekomen, schetst de leraar het 
scenario van die dag. “eerst 
komt vismeester ton jullie iets 
vertellen over vissen en na de 
pauze mogen jullie zelf gaan 
vissen. Dan gaan we op de 
fiets naar het water en krijgt 
iedereen een hengel te leen 
waarmee je mag gaan vissen.” 
nu is het gejuich in de klas tot 

viSleS putterSHoeK
Sportvisserij Zuidwest Nederland verzorgt in het 
federatiegebied tal van vislessen op basisscholen. Ook 
in Puttershoek werd er dit jaar een visles gegeven. 
Vismeester Ton Marisael vertelt in dit artikel over zijn 
ervaringen op de Petrus Datheenschool.

FotoGrAFie RITA MARISAEL

ver daarbuiten te horen. De 
animo voor de visles is groot en 
de klas is dolenthousiast over 
wat komen gaat.

THEORIELES
De visles start na de kleine och-
tendpauze met een powerpoint 
presentatie. iedereen heeft ook 
een eigen werkboek en een 
zoekkaart vissen gekregen om 
de theorie tot zich te nemen. 
sommige kinderen staan 
verbaasd over wat ze al weten, 
maar voor andere kinderen is er 
een heleboel nieuw. ook hebben 

enkele kinderen weleens gevist, 
maar dat je eerst je handen 
nat moet maken voor je de vis 
vastpakt – omdat anders zijn 
huid kan beschadigen – wisten 
de meesten nog niet. ze leren 
ook dat iedere vin een andere 
naam heeft en waarom vissen 
een boven-, onder- of eindstan-
dige bek hebben. en dat het dus 
uitmaakt hoe hoog je je dobber 
op de lijn schuift.

PRAKTIJK
Hoewel de leerlingen heel veel 
nieuwe informatie te verwerken 
krijgen, doet iedereen fana-
tiek mee met de les. er worden 
volop vragen gesteld en de 
kinderen steken hun enthou-
siasme niet onder stoelen of 
banken. Dat laatste wordt alleen 

curSuS viScoAcH
in de periode april t/m september worden door sportvisserij zuidwest 
nederland samen met hengelsportverenigingen vislessen op basisscholen 
georganiseerd. deze vislessen worden gegeven door opgeleide vismeesters 
met assistentie van viscoaches. de komende periode worden door sportvis-
serij nederland een aantal cursussen viscoach gegeven, waaronder twee 
op locatie. dit is een eendaagse, sterk interactieve cursus die gericht is op 
de praktijk aan de waterkant. de cursus viscoach wordt gegeven op 16 en 
23 januari in Bilthoven, op 30 januari in vught en op 13 februari in Bergen op 
zoom. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op 
www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/jeugdwerk of neem 
contact op met sportvisserij zuidwest nederland. meer informatie over 
vislessen vind je op www.vissenschool.nl

Trots wordt de 
vangst voor de 
camera getoond.

H

nog maar groter als we op deze 
prachtige en warme dag naar 
het water vertrekken om te 
gaan vissen. De lokale vereni-
ging Hsv Binnenmaas heeft 
ontzettend veel vrijwilligers 
op weten te trommelen, zodat 
de 27 kinderen in tweetallen 
terecht kunnen bij een vrijwil-
liger. en dan is het wachten 
op de eerste beet… Die komt 
gelukkig snel en ook daarna 
worden er aardig wat vissen 
gevangen – waaronder zelfs 
twee grote karpers. Aan het 
eind van de les wordt de vangst 
bekeken, bewonderd, benoemd 
en teruggezet. tot slot krijgt 
iedereen een tas mee naar 
huis met een boekje, een eigen 
vistuigje en natuurlijk een koffer 
vol verhalen!

Onder toezicht van vismeester Ton en de viscoaches 
van HSV Binnenmaas wordt er druk gevist.

e deelnemende 
verenigingen worden 
door middel van 

loting aan elkaar gekoppeld. 
indien mogelijk vis je tegen een 

Doe mee AAn Het feDerAtief 
cluBKAmpioenScHAp
Sportvisserij Zuidwest Nederland organiseert inmiddels 
al een aantal jaar het Federatief Clubkampioenschap. 
De opzet van deze competitie tussen verenigingen 
is vergelijkbaar met het KNVBbekertoernooi: twee 
verenigingen vissen tegen elkaar en de winnaar gaat 
door naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijven er 
drie verenigingen over die de finale vissen.

vereniging uit de eigen omge-
ving. De verenigingen bepalen 
zelf of ze één wedstrijd vissen 
of dat ze een thuis- en een 

uitwedstrijd zullen 
vissen. De twee 
verenigingen re-
gelen de wedstrijd 
verder zelf; dus 
waar wordt gevist, 
wanneer wordt ge-
vist, etcetera. wel 
wordt er volgens 
een vast regle-
ment gevist en 

moet de wedstrijd 
voor een bepaalde 
tijd worden gevist.

PUNTEN
TELLING
De vereniging 
met de meeste punten is de 
winnaar van het Federatief 
Clubkampioenschap. De uitslag 
wordt opgemaakt op basis 
van de vijf beste resultaten per 
vereniging. een vereniging kan 
dus meedoen met vijf vissers, 
maar ook met bijvoorbeeld 
twintig vissers. Dit kunnen seni-
oren zijn, maar ook jeugdvissers 
(jonger dan 14 jaar). om de 
deelname van jeugdvissers te 
stimuleren krijgen jeugdvissers 
dubbele punten!

ORGANI SATIE
waar de voorrondes door de 
deelnemende verenigingen 
worden georganiseerd, doet 

sportvisserij zuidwest neder-
land dit voor de finale. Die vindt 
standaard plaats op de zondag 
na het nK individueel. ook 
tijdens de finale geldt dat de 
uitslag wordt opgemaakt op ba-
sis van de beste vijf vissers van 
één vereniging. De winnende 
vereniging ontvangt € 1.000,- 
en een clinic verzorgd door nie-
mand minder dan bondscoach 
jan van schendel. De runners 
up krijgen € 800,- en € 600,-. 
Geïnteresseerde verenigingen 
kunnen zich al opgeven voor 
het kampioenschap van 2015! 
Ga voor meer informatie naar 
www.sportvisserijzwn.nl.

portvisserij zuidwest 
nederland adviseert 
verenigingen over 

visstandbeheer op visvijvers. 
Maatregelen die in meer of min-
dere mate specifiek bedoeld zijn 
voor visvijvers omvatten onder 
meer het uitzetten van kruiskar-

meer viS? Bijvoeren!
Het vissen in visvijvers wordt steeds belangrijker. 
Natuurlijk water wordt, met name voor de recreatie 
en wedstrijdvisser, steeds minder interessant door 
de teruglopende visstand. Visvijvers zijn dan een 
aantrekkelijk alternatief.

per, aanbrengen van gaaskooien 
en installeren van cormoshop 
apparatuur tegen aalscholver-
predatie.

VISUITZET
jaarlijks wordt er veel vis uitge-
zet in de verschillende afgesloten 

visvijvers in zuidwest nederland. 
Daar is op zich niks mis mee – 
al kan het geen kwaad om het 
infoblad verantwoord vis uitzet-
ten eens door te nemen. Dit jaar 
zijn we samen met sportvisserij 
nederland begonnen met een 
project om vis bij te voeren in 
visvijvers.

SPECIALE KORRELS
Hoe gaat dit nu in zijn werk? er 
wordt gevoerd met korrels die 
speciaal gemaakt zijn voor vis 
in visvijvers. vanaf een water-
temperatuur van 10 °C wordt 
vijf keer per week ca. 2,5 kg/ha 
gevoerd. Dit wordt gedaan op 
de visplekken. De vis komt na-
tuurlijk op het voer af en is dus 
ook weer dichterbij de oever te 
vinden. omdat de vis gezonder 
is, overleeft er meer vis. Dit be-
tekent dat er jaarlijks dus minder 
hoeft te worden uitgezet.

POSITIEF
in het federatiegebied van sport-

Bijvoeren in visvijvers 
zorgt er voor dat er 
jaarlijks minder vis hoeft 
te worden uitgezet.

D

S

visserij zuidwest nederland 
doen een aantal hengelsportver-
enigingen mee aan dit project 
en die zijn overwegend positief 
over de eerste resultaten. ruud 
de laat van Hsv veldhoven: 
“Dankzij het bijvoeren is de vis 
in betere conditie en is het veel 
gemakkelijker geworden om 
dichtbij de kant vis te vangen.” 
Kijk voor meer informatie op 
www.sportvisserijzwn.nl of 
download het infoblad ‘verant-
woord vis uitzetten’ op 
www.hsvservice.nl.

De speciale korrels die worden 
gevoerd.

HSV De Gender is winnaar van het 

 Federatief Clubkampioenschap 2014 

en ontvangt de prijs uit handen van 

Jan van Schendel.

De jeugd krijgt dubbele punten bij het Federatief Clubkampioenschap.

FotoGrAFie Ton MARISAEL
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Actuele informAtie vAn sportvisserij zuidwest nederlAnd

an augustus tot en 
met november trek-
ken jaarlijks tiendui-

zenden schieralen vanuit het 
stroomgebied van de Maas 
richting zee om de paaigron-
den in de sargassozee op te 
zoeken. De waterkrachtcen-
trale bij Alphen/lith zorgt met 
haar turbines voor veel schade 
en hoge sterfte bij de migre-
rende paling. Het is volgens 
de wetenschappers zelfs hét 
grootste migratieknelpunt voor 
schieraal in nederland! reden 

a diverse meldingen 
van visstroperij was 
de lokale hengelsport-

vereniging sportvisserijbelan-
gen Goeree-overflakkee (sGo) 
er helemaal klaar mee. sGo-
voorzitter Mario nagtegaal: “De 
laatste tijd, maar wie weet hoe 
lang het al aan de gang is, heb-
ben we op Goeree-overflakkee 
veel te maken met stroperij op 
witvis. Als het zo doorgaat, is er 
voor de sportvissers hier straks 

reDDing 2.000 Kilo ScHierAAl
Sportvisserij Zuidwest Nederland helpt mee met paling 
over te zetten bij de waterkrachtcentrale in de Maas bij 
Alphen/Lith. Het doel is om zo 2.000 kilo schieraal te 
redden zodat deze voor nageslacht kan zorgen.

te meer dat stichting DU-
pAn, nUon en sportvisserij 
zuidwest nederland de handen 
ineen hebben geslagen.

TOEZICHT
Beroepsvissers vissen in de 
genoemde periode twee keer 
per week voor de water-
krachtcentrale met als doel 
zoveel mogelijk schieraal op 
te vangen en ze vervolgens 
heelhuids aan de andere zijde 
weer vrij te laten. vrijwilligers 
vanuit de sportvisserij zien er 

StrijD tegen Stroperij

Buitengewoon opsporingsambtenaren van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben in september 
procesverbaal opgemaakt voor twee gevallen van 
stroperij op schubvis. Beide keren vond de stroperij 
plaats op GoereeOverflakkee, waar meer stropers 
actief lijken te zijn. 

weinig meer te beleven. wij wil-
len het echter zo ver niet laten 
komen.” Daarom werd de hulp 

ingeschakeld van sportvisserij 
zuidwest nederland. Met de 
twee heterdaadjes laat de ge-
organiseerde sportvisserij zien 
dat visstropers niet ongestraft 
blijven. overigens is ook de 
politie op Goeree-overflakkee 
zeer alert op visstroperij en 
wordt ook hiermee uitstekend 
samengewerkt.

HULP WELKOM!
om nog succesvoller te zijn in 
de bestrijding van visstroperij 
is, de hulp van alle sportvissers 
van harte welkom. sportvissers 
zijn namelijk de ogen en oren in 
het veld en met een half miljoen 
aangesloten leden moeten er 
toch heel wat (vermoedens van) 
misstanden kunnen worden 
opgespoord! Dus heb je een 
vermoeden van visstroperij geef 
dit dan door aan sportvisserij 
zuidwest nederland. noteer 
hierbij zoveel mogelijk gegevens 

op toe dat de visserij netjes 
wordt uitgevoerd, registreren 
alle vangsten en zorgen ervoor 
dat alle gevangen paling 
daadwerkelijk over de water-

v

krachtcentrale wordt gezet. 
Doel is om ongeveer 2.000 kg 
schieraal te redden, zodat ook 
deze vissen voor nageslacht 
kunnen zorgen.

van de situatie zoals plaats, 
tijdstip, type vistuig, signale-
ment, kenteken van de auto, 
etcetera. op deze manier help 
je de opsporingsambtenaren 
een eind op weg en zorgen we 
ervoor dat onze viswateren niet 
worden leeggeroofd.

Dode vis in een stropersnet.

Stroperij melDen
wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij, kun je tijdens kantooruren 
contact opnemen met rian de jong (tel: 0162 - 69 10 07) van sportvisserij 
zuidwest nederland. wanneer je een urgente melding hebt buiten kantoor-
uren, kun je bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de nvwA 
(0900 0388, 24 uur per dag). meer informatie vind je op onze website 
www.sportvisserijzwn.nl. Alvast bedankt!

n

In de Maas bij Alphen/Lith wordt door beroeps en sportvissers paling langs de waterkrachtcentrale geholpen.


