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ZUIDWEST 
NEDERLAND

IN DEZE BIJLAGE: 
KAMPIOENSCHAP VIJVERVISSEN >> RUIM 100 HA NIEUW VISWATER MIDDELBURG EN VLISSINGEN >> BLIK OP 

DE BOA >> WERELDKAMPIOEN ALS WEDSTRIJDCOACH >> STREETFISHINGWEDSTRIJD GROOT SUCCES

Het kampioenschap Vijvervissen 
is gewonnen door Eric van 
Otterloo. Op 1 september 
was hij de sterkste aan de 
Slothoevevijver, waar de finale 
van deze nieuwe competitie 
van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland, Sportvisserij Limburg 
en Hengelsport Federatie Midden 
Nederland plaatsvond.

D e weg naar de finale liep via vijf 
voorrondes van de drie deelne-
mende hengelsportfederaties. De 

24 finalisten namen het aan de Slothoeve-
vijver tegen elkaar op om de titel van kam-
pioen Vijvervissen in de wacht te slepen. 
In deze nieuwe vijver ligt op circa 13 meter 
van de oever een rij eilandjes, zodat ieder-

ERIC VAN OTTERLOO 
WINNAAR VIJVERVISSEN

een hier tegenaan kan vissen. Dat was tij-
dens de finale ook de plek waar de meeste 
vissen werden gevangen.

SUCCESFORMULE
Eric van Otterloo was dit jaar de man in 
vorm op de diverse vijvers en hij won met 
33.836 gram ook de eerste versie van het 
Kampioenschap Vijvervissen. Van Otterloo 
kreeg de zege echter niet cadeau: runner-
up Sjoerd Broekhuijsen kwam slechts één 
vis tekort voor de overwinning. Jos Jansen 
werd derde met 26.796 gram. “In het eer-
ste half uur pakte ik met tien vissen een 
mooie voorsprong, maar daarna werd het 
lastiger”, licht Van Otterloo zijn overwin-
ning toe. “Door af te wisselen met aassoor-
ten – onder meer deeg en maden – en van 
stek kon ik de vaart er gelukkig in hou-
den.” De opzet van het nieuwe kampioen-
schap kan op veel enthousiasme rekenen, 

ook bij de winnaar. “Hopelijk krijgt dit ini-
tiatief (landelijke) navolging en wie weet 
leidt het zelfs tot een officieel nationaal 
kampioenschap.”

>> STEEDS POPULAIRDER
Het vissen op visvijvers wordt steeds 
populairder. In de visvijvers is er een goed 
visbestand en het is een hele leuke ma-
nier van vissen. De opmars van visvijvers, 
zowel de commerciële variant als die 
bij hengelsportverenigingen, was voor 
Sportvisserij Limburg, Sportvisserij Zuid-
west Nederland en Hengelsport Federatie 
Midden Nederland reden om gezamen-
lijk het Kampioenschap Vijvervissen te 
organiseren
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RUIM 100 HA NIEUW VISWATER 
BIJ MIDDELBURG EN VLISSINGEN
Sinds afgelopen zomer kun je 
met de VISpas op bijna alle 
wateren in en rondom Middel-
burg en Vlissingen terecht. Aan 
de Veerse kreek licht het 
bestuur van HSV Middelburg 
toe waarom deze vereniging 
hun viswater landelijk heeft 
uitgewisseld via de Gezamen-
lijke Lijst van Nederlandse 
VISwateren.
FOTOGRAFIE: SANDER BOER

len. Middelburg bracht 92 ha viswater 
in, Vlissingen voegde 12 ha viswater toe 
(meer was helaas niet mogelijk omdat de 
verhuurder(s) dit voorlopig niet toestaan). 
Zo kan er nu worden gevist op de Veerse 
Kreek, Gapingse watergang, Sandenburg-
se Kreek en vele andere wateren in en om 
Middelburg. In Vlissingen zijn onder ande-
re de Zwanenplas, Kilometerbaan, Sauna-
plas, Eendenvijver, Rosenburgplas, Sloep-
las en Kanovijver ingebracht.

GOEDE VOORBEELD
Sam Gideonse nam als bestuurslid van 
HSV Middelburg het initiatief om bin-
nen zijn bestuur de discussie aan te gaan 
om hun eigen viswateren in te brengen 
In de Gezamenlijke Lijst van Nederland-

se VISwateren. “Als je zelf graag overal in 
Nederland wilt kunnen vissen – net zo-
als Sportvisserij Nederland en vrijwel alle 
sportvissers dat willen – dan moet dat 
toch ook in Middelburg kunnen? Daarom 
moeten we zelf het goede voorbeeld geven 
en ons eigen viswater bevisbaar maken 
met de VISpas. Hopelijk volgen ook andere 
verenigingen dit voorbeeld.”

SERENE RUST
Aan de Veerse Kreek heerst een serene rust 
als we met een aantal bestuursleden van 
HSV Middelburg gaan vissen. David Koo-
le (38) komt hier vaker en probeert het dit 
keer met een vaste hengel en een feeder. 
Hij is secretaris en verantwoordelijk voor 
het visstandbeheer in de commissie zoet-
water. “In die tak kunnen we nog wel wat 
hulp gebruiken. HSV Middelburg heeft zo’n 
650 leden, maar er zijn er slechts weinig ac-
tief bij de vereniging.” Toch gebeurt er ge-
noeg. Naast wedstrijden op zoet- en zout-
water worden er ook twee bootwedstrijden, 
een forellendag en een jeugdavond georga-

niseerd. “Dit jaar vond er ook een hele leu-
ke familiedag plaats. Zo’n 45 deelnemers 
(broertjes, zusjes, neven, nichten, opa’s en 
oma’s) genoten van een leuke visdag met 
na afloop een barbecue en loterij. Dit jaar 
bestaat HSV Middelburg 70 jaar en organi-
seren we een grote receptie.”

HECHTE CLUB
Het bestuur van HSV Middelburg is een 
hechte groep die veel vrijwilligerswerk 
voor de viswateren in en om rondom Mid-
delburg verricht. “We staan open voor 
meer nieuwe en actieve leden”, vertelt An-
dré van Mierlo die zelf al 35 jaar (bestuurs)
lid is. “Iedereen is welkom. Kom gezellig 
vissen in Zeeland en als je meer lokale in-
formatie wil hebben over de viswateren of 
vistechnieken op de Middelburgse wate-
ren, dan kun de website van HSV Middel-
burg raadplegen of een berichtje posten in 
ons gastenboek.”

HSV Middelburg heeft een hechte club bestuurders.

David Koole, secretaris van HSV Middelburg, aan de Veerse Kreek. 

I n ons werkgebied vindt de uitwisse-
ling van viswater door hengelsport-
verenigingen nog maar mondjesmaat 

plaats. Sportvisserij Zuidwest Nederland 
doet daarom een beroep op de bij haar 
aangesloten hengelsportverenigingen om 
– net als in andere regio’s – zo veel moge-
lijk verenigingswater landelijk in te bren-
gen. Tijdens de algemene ledenvergade-
ring en regiobijeenkomsten wordt hier 
extra aandacht voor gevraagd.

92 HECTARE
Na gesprekken tussen de hengelsportfe-
deratie en HSV Middelburg en HV Vlis-
singen, hebben zij het initiatief genomen 
om de door hen gehuurde viswateren voor 
alle VISpashouders beschikbaar te stel-

>> VEERSE KREEK
Een van de nieuw ingebrachte wateren 
is de Veerse Kreek. Dit is een prachtig 
viswater, gelegen in de buurt van Veere. 
Het is ontstaan door een dijkdoorbraak 
op Walcheren en kent een gevarieerde 
visstand. Je kunt er roofvissen op baars 
en snoekbaars, de fanatieke karpervis-
ser kan zijn hart ophalen aan de aan-
wezige karper (ook spiegelkarper) en de 
langsdam biedt uitstekende mogelijk-
heden voor de witvisser om ruisvoorn, 
blankvoorn en giebel te vangen. Deze 
langsdam is zo’n twee jaar geleden aan-
gelegd om afkalving tegen te gaan. De 
dam biedt paaimogelijkheid voor vissen 
en zorgt voor een betere bereikbaarheid 
(via de Landschuurweg).
Bootvissen op de kreek is niet toege-
staan. Op een klein (zuidelijk) deel 
van de Veerse Kreek mag niet worden 
gevist. Kijk op www.visplanner.nl of 
de VISplanner app op welke (donker-
blauwe) wateren je precies mag vissen 
met de VISpas. De wateren die niet 
zijn ingebracht worden met een rood/
bruine kleur weergegeven. Om hier te 
mogen vissen moet je dus lid zijn van 
één bepaalde hengelsportvereniging. 
Klik je op het water, dan zie je welke 
vereniging dat is.

Aan de Veerse Kreek 
heerst een serene rust 

en is het als sportvisser 
bijzonder goed toeven
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Binnen onze federatie is een BOA-team opgericht voor 
het toezicht en de handhaving van de Visserijwet op 
ons water en het water van de bij Sportvisserij Zuid-

west Nederland aangesloten hengelsportverenigingen. De 
meeste van onze BOA’s hebben een reguliere baan en doen 
daarnaast het BOA-werk voor een vrijwilligersvergoeding. 
Hun vrije tijd, waarin ze voorheen doorgaans ook visten en 
daarbij soms misstanden aan het water tegenkwamen, offe-
ren ze op om deze misstanden aan te kunnen pakken. Zij heb-
ben ervoor gekozen om BOA te worden en te proberen om het 
verschil te maken. 

GOED OPGELEID
Nadat deze mensen met goed gevolg een opleiding tot BOA 
hebben afgesloten, dienen ze de permanente her- en bijscho-
ling te volgen. Dat houdt in dat ze vier examens per vijf jaar 
succesvol af moeten leggen. Sportvisserij Zuidwest Nederland 
heeft een jaarlijkse BOA-dag en een BOA-avond. Tijdens deze 
uren worden de BOA’s bijgespijkerd met kennis en oefenen 
ze met casussen, onder begeleiding en supervisie van een in-
structeur van de politie die ook parttime aan de federatie ver-
bonden is. Een aantal BOA’s is ook bewapend, zowel deels als 
volledig tot en met het vuurwapen aan toe. Ook hiervoor zijn 
vier verplichte trainingen per jaar.

GASTHEER
Onze BOA’s treden op als gastheer voor de sportvisser. Ze con-
troleren daarbij of de bepalingen in de Visserijwet en de bij-
zondere bepalingen van de rechthebbende van dat water wor-
den nageleefd. Mochten er tijdens een controle overtredingen 
worden geconstateerd, dan wordt van de BOA wel verwacht 
dat hij hier tegen optreedt. Een vervelende consequentie voor 
de sportvisser is dan dat hij ook een proces-verbaal kan krij-
gen. Deze controles doet een BOA solo of samen met een col-
lega. Ook heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland zeer nauwe 
banden met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 
(NVWA), Samen Sterk in Brabant (SSIB), Staatsbosbeheer (SBB), 
diverse landschappen en waterschappen, de diverse onderde-
len van de nationale politie en verenigingscontroleurs. Met 
deze partners worden ook regelmatig gezamenlijke controle-
acties gehouden.

OREN EN OGEN
Tevens staan de BOA’s open voor een praatje met sportvissers 
en proberen zij informatie te verkrijgen over eventuele mis-
standen. Een BOA is maar korte tijd bij een water, terwijl een 
sportvisser er uren – soms zelfs dagen – doorbrengt en dus 
veel meer ziet. De sportvissers zijn dan ook de ogen en oren 
van de BOA’s en lichten hen vaak in over eventuele misstan-

Sportvisserij Zuidwest Nederland werkt met 
vrijwillige buitengewoon opsporingsambtena-
ren (BOA’s). Dit zijn veelal ook sportvissers die 
hun vistijd deels opofferen om uitwassen aan 
de waterkant tegen te gaan.
TEKST: ED STOELMAN > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

BLIK 
OP DE 

BOA
De meeste sportvissers zijn blij met de controles door BOA’s van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland.

den. Deze gemelde misstanden worden serieus onderzocht. Blijf 
zelf altijd af van andermans spullen, ook bij vermoedens van ille-
galiteit, maar meld het netjes bij het meldpunt visstroperij. Bij het 
voor eigen rechter spelen is een onderzoek naar visstroperij abso-
luut niet gebaat.

MELDPUNT VISSTROPERIJ
Om het de sportvisser gemakkelijker te maken om misstanden en 
stroperij te melden, is onlangs een landelijk meldpunt visstrope-
rij in het leven geroepen. Middels een paar simpele muisklikken 
op www.meldvisstroperij.nl heb je de melding gemaakt en kun-
nen wij ermee aan de slag. Iedere melding wordt opgeslagen in 
het systeem en de melder wordt in de loop van het traject op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het dossier. Mocht 
je na de ontvangstbevestiging een tijdje niets horen, dan bete-
kent dit niet dat er niets met de melding wordt gedaan. Soms is 
er bijvoorbeeld nachtenlang gepost op activiteiten van stropers, 
maar helaas geen resultaat geboekt. Dit wordt dan niet direct 
aan de grote klok gehangen om toekomstige acties niet in gevaar 
te brengen. Ook de desbetreffende fuik staat er dan bijvoorbeeld 
wellicht nog steeds, maar stiekem zijn er dan wel een hoop man-
uren ingezet. Resultaten van (vermeldingswaardige) opgelos-
te zaken worden regelmatig op www.sportvisserijzwn.nl en op 
onze Facebookpagina geplaatst.

>> VEEL VOORKOMENDE  
OVERTREDINGEN
•  Vissen zonder toestemming van de rechthebbende met één 

of twee hengels kost de overtreder € 149,-. Met drie of meer 
hengels is dat € 359,-. 

•  Vissen met een levende aasvis € 389,-. 
•  Overtreden van de vergunningsvoorwaarden zoals vissen in de 

nachtelijke uren zonder nachtvistoestemming/zich met een 
boot op het water bevinden/open vuur maken/etc) € 149,-. 

•  Meer volledig opgetuigde hengels bij zich hebben € 104,-. Als 
men de schriftelijke toestemming niet bij zich heeft, bieden 
wij de visser de mogelijkheid om binnen drie dagen een kopie 
van deze toestemming te mailen naar Sportvisserij Zuidwest 
Nederland. Dit resulteert wel altijd in een waarschuwing. Als je 
gaat vissen hoor je nu eenmaal de VISpas bij je te hebben.

In 2017 zijn door de BOA’s van Sportvisserij ZWN 11.684 vissers 
gecontroleerd, is er 631 keer gewaarschuwd voor (lichte) overtre-
dingen en 736 keer proces-verbaal opgemaakt.

>> OOK BOA WORDEN?
Mocht je ook geïnteresseerd zijn om het verschil te maken en 
voldoe je aan de onderstaande profielschets van een BOA? Neem 
dan zeker contact met ons op.
Profielschets: is van onbesproken gedrag, communicatief 
vaardig, heeft tijd en is bereid om regelmatig op controle te 
gaan, kan zowel solo als in teamverband werken, is bereid om 
contacten te leggen/onderhouden met partners, kan zich goed 
schriftelijk verwoorden, heeft affiniteit met de sportvisserij en 
is bereid om opleidingen te volgen. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met Rian de Jong, teamleider controle en 
handhaving bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.



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

>> HÉT                  .NL REGIONIEUWS ZUIDWEST NEDERLAND >> DECEMBER 2018 >> HÉT                  .NL32 33

KENNIS OVERBRENGEN
Zijn kennis en ervaring als wedstrijdvisser brengt Luciën over op 
de jeugd in zijn rol als begeleider van de twee wedstrijdteams van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland. Dat deed hij vorig jaar samen 
met Jacques Broeders – die hem organisatorisch bijstond – en 
vanaf dit jaar met Niels Evers. Hij was de eerste wedstrijdcoach 
die voor Sportvisserij Zuidwest Nederland werd aangesteld. Luci-
en heeft er om persoonlijke reden voor gekozen om dit op vrijwil-
lige basis te blijven doen. Jacques Broeders helpt de twee coaches 
met het regelen van praktische zaken. “Niels ken ik al heel wat 
jaren. Hij is een goede wedstrijdvisser en heeft ook de drive om 
mensen verder op weg te helpen. Zelf heb ik ook altijd hulp gekre-
gen van anderen. Daar ben ik hen nog steeds ontzettend dank-
baar voor. Het begeleiden van deze teams is mijn manier om iets 
terug te doen voor de jeugd.”

DETAILS BELANGRIJK
In zijn drukke wedstrijdschema – jaarlijks vist Luciën zo’n 110 
wedstrijden! – maakt hij dan ook graag tijd voor het begeleiden 
van de jeugd. “Het is heel leuk om iemand op weg te helpen. Bo-
vendien: als niemand informatie doorgeeft aan de jeugd, hoe kun 
je dan verwachten dat ze zich verder ontwikkelen?” De zaken die 
hij de jonge vissertjes bijbrengt zitten hem vooral in de details. 
“Wedstrijdvissen gaat erom dat je honderd verschillende kleine 
dingen goed doet. Die kunnen het verschil zijn tussen een wed-
strijd winnen en ergens in de middenmoot eindigen.”

VERDER KIJKEN
Als een van de wedstrijdcoach van de twee teams die meedoen 
aan de Nationale Teamcompetitie U20/Dames heeft Luciën voor-
af geen keiharde doelstellingen geformuleerd. “Natuurlijk hoop 
ik dat we de twaalfde en veertiende plek van vorig jaar gaan ver-
beteren. Maar er doet een aantal teams mee waarin al wat meer 
ervaren jonge vissers zitten. Het zal lastig worden om die te ver-
slaan, maar direct daarachter eindigen moet mogelijk zijn. Een 
goed resultaat is natuurlijk leuk, maar eigenlijk vind ik het veel 
belangrijker dat de jonge wedstrijdvissers veel dingen opsteken 
waar ze in hun verdere carrière ook nog baat bij hebben.”

WERELDKAMPIOEN 
ALS WEDSTRIJDCOACH
In Italië legde het Nederlandse juniorenteam 
tot 25 jaar beslag op de titel bij het WK Zoet-
watervissen. Luciën de Rade – wedstrijdcoach 
van de twee wedstrijdteams van Sportvisserij 
Zuidwest Nederland – pakte bovendien de 
individuele wereldtitel. 

>> JOERI MINDERHOUD
Luciën de Rade is niet de enige wereldkampioen 
die als wedstrijdcoach fungeert. Ook in de zoute 
wedstrijdvisserij heeft Sportvisserij Zuidwest Ne-
derland onlangs ook een ‘gouden’ wedstrijdcoach 
aangesteld: Joeri Minderhoud. In 2015 werd hij met 
de Nederlandse juniorenploeg wereldkampioen 
kustvissen en pakte hij individueel ook het goud. Het 
wordt zijn taak om talentvolle kustvissers in beeld 
te krijgen en deze te begeleiden op hun weg naar de 
top. Daarbij zal hij zijn ervaring en kennis gebruiken 
om de jonge wedstrijdvissers naar een hoger plan te 
tillen – en reken maar dat die een hoop kunnen leren 
van een wereldkampioen! Sportvisserij Zuidwest 
Nederland is blij dat ze zo’n ervaren team aan jonge 
wedstrijdvissers aan haar heeft kunnen binden voor 
de begeleiding van jonge talenten.

ving je carrasio’s (giebels). Ze zwommen er in alle formaten, 
van 20 tot 500 gram. Later in de week werden er meer karpers 
gevangen, vissen tot wel vier kilo.”

TACTISCH PLAN
Vooraf was Oranje zeker geen titelfavoriet. Engeland, Honga-
rije, België en thuisland Italië waren dat volgens Luciën wel. 
Dat Nederland toch op de hoogste trede van het podium ein-
digde, kwam door ontwikkelingen in de trainingsweek. “We 
vingen toen niet heel veel vis, maar merkten wel dat er in de 
loop van de week steeds meer karper werd gevangen. De laat-
ste dagen hebben we onze tactiek en materiaal hierop aange-
past. De bonusvissen die we zo vingen op 13 meter gaven echt 
de doorslag. Met name de tweede dag scoorden we als team 
met slechts acht punten goed en stegen van de zevende naar de 
eerste plaats!”

Luciën de Rade in actie tijdens het WK Zoet Junioren waar hij zowel met 
het team als individueel goud pakte. 

‘ HET BEGELEIDEN VAN 
DEZE JEUGDTEAMS IS 
MIJN MANIER OM IETS 
TERUG TE DOEN VOOR 
DE HENGELSPORT’

H et wedstrijdwater was voor Luciën geen onbe-
kend terrein – hij had hier eerder met het Ne-
derlandse jeugdteam een WK gevist – maar elk 

jaar is natuurlijk anders. Zelfs tijdens de trainingsweek 
aan het Cavo Lama in Novi di Modena veranderden de 
vangsten nog. “Over de hele lengte van het parcours 
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STREETFISHINGWEDSTRIJD GROOT SUCCES!
In Willemstad en Hellevoetsluis vond in september 
vanuit het Droomfonds Haringvlietproject een bijzondere 
streetfishingwedstrijd plaats. Senne Droop (junioren) en 
Dennis Horvath (senioren) pakten de hoofdprijs bij de 
eerste wedstrijd van dit type die Sportvisserij Zuidwest 
Nederland organiseerde.
FOTOGRAFIE: WILLEM KWINTEN

Voordat de wedstrijd om 09.30 uur start, is 
het al een drukte van belang in Willemstad. 
Medewerkers van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland en vrijwilligers van HSV de Veste uit 
Willemstad zijn volop in de weer om alles gereed te 
maken voor de 42 deelnemers in de leeftijd van 11 
tot en met 65 jaar en verschillende nationaliteiten. 
Bestuursvoorzitter Eric Marteijn van Sportvisserij 
Zuidwest Nederland heet vervolgens iedereen wel-
kom, waarna wethouder Jack van Dorst het start-
sein laat klinken.

WILLEMSTAD
De deelnemers verspreiden zich over het parcours 
en binnen no time wordt in de haven de eerste 
baars gevangen. Tot 11.30 uur wordt in alle waterrij-
ke hoeken van Willemstad fanatiek gevist en hou-
den negen wedstrijdcontroleurs toezicht of alles 
wel volgens de regels en eerlijk verloopt. Dan is het 
ochtendprogramma ten einde en worden de sco-
rekaarten ingeleverd. Iedere deelnemer ontvangt 
een nieuwe scorekaart, waarna het gezelschap met 
de boot naar Hellevoetsluis vaart, van de lunch ge-
niet en technieken bespreekt. Ondertussen worden 
de foto’s gecontroleerd en berekent de jury de tus-
senstand.

FRAAIE VISSEN
In een zonovergoten Hellevoetsluis heeft HSV Het 
Voornse Kanaal alles klaargemaakt voor het mid-
dagprogramma. Daar moeten de deelnemers wel 
wat meer hun best doen om vis te vangen, maar 
ook hier worden fraaie vissen gemeld bij de con-
troleurs. Na afloop wordt de indrukwekkende prij-
zentafel uitgereikt. Medewerkers van ‘De Catfish’ 
hebben mooie pakketten samengesteld en iedere 
deelnemer ontvangt een goed gevulde – mede door 
Shimano gesponsorde – goodiebag. Visgids Willem 
Stolk reikt de prijzen uit en neemt de winnaars in 
beide leeftijdscategorieën een dag mee uit vissen 
op zijn boot. De deelnemers, vrijwilligers en mede-
werkers van Sportvisserij Zuidwest Nederland, kun-
nen terugkijken op een topdag!

OVERALL JUNIOREN
Senne Droop, 268 cm
Nigel Hofman, 207 cm
Ralph van der Ham, 129 cm

OVERALL SENIOREN
Dennis Horvath, 275 cm 
Gerwin Kuiper, 245 cm
Ron Lagerweij, 220 cm

UITSLAGEN

Er werd een enkele snoek gevangen.


