
100% AFBEELDING + TITEL 2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

Sportvisserij op de kaart 

Bert Zoetemeyer  | Roland van Aalderen|  

| Juni 2017 | 



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Programma 

2 

Sportvisserij op de kaart 

19:30  Inleiding Sportvisserij op de kaart 

 

20:00 Sportviswateren selecteren 

 

20:15 Koffiepauze 

 

20:30  Sportvisserijfuncties toekennen 

 

21:00 Werken met factsheets 

 

21:30  Hoe nu verder? 

  



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Doel 

3 

Sportvisserij op de kaart 

Samen met waterschap en gemeente de belangrijkste 
sportvisserijwateren in en nabij de bebouwde kom 
aanwijzen en optimaliseren door vast te leggen: 

  

 Specifieke hengelsportfunctie 

 jeugdwateren 

 recreatiewateren  

 karperwateren 

 

 Belangrijkste knelpunten  

 Gewenste maatregelen 

 Inzet waterschap - gemeente - HSV 

  



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Aanleiding 

4 

Sportvisserij op de kaart 

 Kleinere, afgesloten wateren onder druk 

 jeugd  

 ouderen  

 minder validen 

 

 Richtlijn Uitzet Karper (RUK) 

 hogere dichtheden alleen in specifiek hengelwater 

 aanbeveling om karperuitzet regionaal aan te pakken 

 

  



AFBEELDING 4X +TITELS 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Aanleiding 

5 

Kleinere, afgesloten wateren onder druk 

Extensivering oeverbeheer Toename waterplanten Afname draagkracht Aalscholverpredatie 



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Wat gaan we doen? 

6 

Sportvisserij op de kaart 

 Stap 1: Een eerste overzicht van de belangrijkste 
sportviswateren (vanavond) 

 

 Stap 2: Per viswater factsheets opstellen (vanavond 
workshop; uitvoering bij de HSV en aan het water in juni/juli)  

 

 Stap 3: Gewenste maatregelen definiëren op basis van de 
gesignaleerde knelpunten (workshop in september) 

 

 Stap 4: Sportvisserij gebruik en gewenste 
beheersmaatregelen op de kaart zetten (oktober) 

 

 Stap 5: Eerste versie van het plan “Sportvisserij op de kaart in 
Fryslân” presenteren aan waterschap en gemeenten (najaar) 

  



25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Stap 1 
Specifieke hengelwateren aanwijzen 

 
Hier is intensiever beheer van het 
viswater en/of de visstand wenselijk. 

 

Dit kunnen we vanavond al doen! 

 

  
7 



100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Stap 2 

8 

• Visrechtsituatie 

• Ecologie & milieu 

• Visstand 

• Sportvisserijgebruik 

• Waarden, knelpunten en maatregelen 

Factsheets; per viswater samengevat: 



AGENDA #2 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Stap 3: Beheersmaatregelen per viswater 

9 

Op basis van factsheets 

Baggeren/bekrijten Waterplanten maaien Stekken maaien Vissenbossen 

Sportvisserijvoorzieningen Graskarper uitzetten Hoge karperbezetting Lage karperbezetting 



100% AFBEELDING +  TITEL 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

Stap 3: Beheersmaatregelen per viswater 

10 

Beheersmaatregelen per viswater 



25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Stap 4/5 
Sportvisfuncties op de kaart 

 
Een overzicht van de manier 
waarop de sportvisserij gebruik 
maakt van de viswateren op 
basis van factsheets: 

 

 Recreatievisser 

 Jeugd 

 Karpervisser 

 Overige vissers 

 

  
11 



25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Stap 4/5 
Maatregelen op de kaart 

 
Op basis van factsheets een 
overzicht van de viswateren 
waar één of meer maatregelen 
gewenst zijn: 

 

 Baggeren/bekrijten 

 Stekken maaien 

 Maaien waterplanten 

 Vissenbossen 

 Sportvisserijvoorzieningen 

 Lage karperbezetting 

 Hoge karper bezetting 

 Graskarper uitzetten 

 

  
12 



25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Stap 1 
Specifieke hengelwateren aanwijzen 

 
Hier is intensiever beheer van het 
viswater en/of de visstand wenselijk. 

 

Dit kunnen we vanavond al doen! 
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Stap 1/2 
Sportvisserijfuncties aanwijzen 

 
Wijs de specifieke wateren aan voor: 

 

 Jeugd 

 Recreatievissen 

 Karper 

 Roofvis 

 Wedstrijdvissen 

 

Dit kunnen we vanavond al doen! 
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100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Stap 2 

15 

• Visrechtsituatie 

• Ecologie & milieu 

• Visstand 

• Sportvisserijgebruik 

• Waarden, knelpunten en maatregelen 

Factsheets; per viswater samengevat: 



100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Stap 2 

16 

Informatie, handleiding en aanvraagprocedure 

zijn eenvoudig online te vinden via: 

 

www.mijnhengelsportvereniging.nl 

 

 

Voor een directe link naar het onderdeel factsheetmodule: 

 

www.mijnhengelsportvereniging.nl/modules/factsheetmodule.html 

 

Online factsheet module 

http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/modules/factsheetmodule.html
http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/modules/factsheetmodule.html


100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Stap 2 

17 

• makkelijk aan het water 

• 1 op 1 met digitaal 

• vanavond max. 2 per HSV 

• Word-versie kan worden gemaild 

 

Factsheets op papier 



100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Stap 2 

18 

• Visrechtsituatie 

• Ecologie & milieu 

• Visstand 

• Sportvisserijgebruik 

• Waarden, knelpunten en maatregelen 

Factsheets; per viswater samengevat: 



visstandonderzoek/monitoring 

De praktijk 



visstandonderzoek/monitoring 
Bedekkingspercentage? 



visstandonderzoek/monitoring 



visstandonderzoek/monitoring 
Bovenwaterplanten Bedekkingspercentage? 



visstandonderzoek/monitoring 
Drijvende planten: kroos 



visstandonderzoek/monitoring 
Onderwaterplanten 





Bovenwaterplanten 



visstandonderzoek/monitoring 
Drijfbladplanten 



visstandonderzoek/monitoring 
Draadalg of flab 



visstandonderzoek/monitoring 
Zichtdiepte 



Sliblaag meten met peilstok 



100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Stap 2 

31 

• Visrechtsituatie 

• Ecologie & milieu 

• Visstand 

• Sportvisserijgebruik 

• Waarden, knelpunten en maatregelen 

Factsheets; per viswater samengevat: 



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Karperwater 

32 

Drie typen beheer, gericht op: 

 Een klein bestand aan grote karper: 

 Uitzettingen conform de RUK 

 Specifiek voor de gespecialiseerde karpervisser 

 Hoofdtype: karpervisser, neventype: recreatievisser 

 

 Een aantrekkelijk bestand aan middelgrote karper: 

 Uitzettingen(iets) hoger dan de RUK 

 Aantrekkelijk voor de recreatievisser 

 Hoofdtype: recreatievisser, neventype: karpervisser 

 

 Een hoge bezetting met kleine karper : 

 Uitzettingen veel hoger dan de RUK 

 Aantrekkelijk voor de jeugd 

 Hoofdtype: jeugd, neventype: recreatievisser 

  



Milieu-inventarisatie samen met Sportvisserij Nederland 



Zuurstof- en 
zoutgehalte meten 



AFSLUITING 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  

Bedankt voor jullie aandacht 

Projectleider:  

Roland van Aalderen, Sportvisserij Nederland 

aalderen@sportvisserijnederland.nl / 030 - 605 84 65 


