
www.visseninfriesland.nl
Hét hengelsportmagazine van Fryslân

FISK&WETTER

Fisk&Wetter is een uitgave van Sportvisserij Fryslân

Sportvissen en het coronavirus

Medio maart maakte het kabinet bekend dat tenminste tot en met 
1 juni alle evenementen – ongeacht groepsgrootte, aard en doel – 
verboden zijn. Hieronder vallen ook tal van evenementen binnen de 
sportvisserij (wedstrijden, beurzen, cursussen, ledenvergaderingen, 
etc.). Kijk op www.sportvisserijnederland.nl voor de landelijke 
stand van zaken voor sportvissers of op www.visseninfriesland.nl 
voor de laatste updates in jouw regio.
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In memoriam: Harrie Holtman
We zijn geschokt en ontdaan door het plotselinge over-
lijden van onze voorzitter Harrie Holtman. Op 9 maart 
werd hij onwel op de racefiets – trainend voor de Friese 
Elfsteden Fietstocht, een van zijn favoriete bezigheden. 
Reanimatie mocht helaas niet meer baten.

Op het water
Bericht van de boa-coördinator
Jan P. Jongsma is sinds november vorig jaar als boa-coördinator in dienst bij 
Sportvisserij Fryslân. In dit artikel houdt hij je op de hoogte van het reilen en 
zeilen van de afdeling Controle & Handhaving bij Sportvisserij Fryslân.

Harrie heeft vele jaren een zeer actieve rol vervuld binnen de georgani
seerde sportvisserij, zowel in Fryslân als op landelijk niveau. Sinds 2016 
was hij voorzitter van Sportvisserij Fryslân. Met grote deskundigheid heeft 
hij die bestuurlijke rol ingevuld en vormgegeven. We verliezen in Harrie 
een bekwaam voorzitter en bijzonder gewaardeerd persoon. Hij zorgde 
altijd voor een open houding en saamhorigheid binnen de sportvisserij en 
legde de nadruk op de verbinding tussen beleid en ‘de sportvisser aan de 
waterkant’. Kenmerkend voor hem was zijn bestuurlijke lijfspreuk: “De 
sportvisser staat centraal.”

zichtbaar in het centrale overlegorgaan de ‘Visstand Beheer Commissie 
Friese Boezem’ en de open contacten die er zijn tussen ‘het beroep’ en ‘de 
sport’. Harrie mag worden beschouwd als de ‘geestelijk vader en voorvech
ter’ van de ‘Bijvangstenregeling Snoekbaars’. Ook in de totstandkoming 
van deze regeling toonde Harrie zich een ware verbinder. Het voorafgaande 
zegt heel veel over de bestuurlijke kwaliteiten van Harrie.

AIMABEL PERSOON
Daarnaast was Harrie een zeer aimabel persoon en stond hij midden in het 
leven; met name als echtgenoot, vader en opa. Op zijn Facebookpagina 
passeerden regelmatig foto’s van zijn kleinkinderen of van zijn lange wan
deltochten samen met Marian door Fryslân. Ook van de dagen op hun boot 
kon hij heerlijk genieten. Afgelopen seizoen ving hij midden in de nacht 
vanaf deze boot zijn eerste ‘Friese boezemkarper’. Harrie was zo trots dat 
hij direct de foto publiceerde, ook al stond hij hierop in ‘nachtkleding’. 

CONTINUÏTEIT WAARBORGEN
Kort geleden had Harrie aangegeven om op de algemene ledenvergadering 
van 2021 wellicht zijn afscheid aan te kondigen. Met het oog daarop was hij 
ondertussen op zoek naar een goede opvolger, want ‘de continuïteit moest 
gewaarborgd zijn’.  
Wat hadden wij hem graag een groots afscheid gegund: een uitvoerige en 
feestelijke receptie met allerlei genodigden, het erelidmaatschap en vele 
speeches en schouderkloppen. Dit had hij zeker ruimschoots verdiend. 
Harrie probeerde ‘dingen neer te zetten’, te realiseren en des te spijtiger 
is het nu dat hij vele zaken niet heeft kunnen afronden of bij de afronding 
aanwezig kan zijn. Bij het afscheid van Harrie in de Grote Kerk te Leeuwar
den op 14 maart hebben Obe Veldman (namens Sportvisserij Fryslân) en 
Marjan van Kampen (voorzitter Sportvisserij Nederland) een respectvol en 
oprecht woord van afscheid gesproken. Beiden sloten hun speech af met: 
“Harrie bedankt, we zullen je missen.”

De uitzet van 
spiegel karper in 
de VISparel in 
Camminghaburen 
Leeuwarden was een 
van Harrie’s laatste 
Sportvisserij Fryslân 
activiteiten.

SC Heerenveen was een andere passie van Harrie – hij was meer 
dan 30 jaar seizoenkaarthouder. Beide passies combineerde hij on-
der meer door in 2017 Pelle van Amersfoort naar voren te schuiven 
als ambassadeur voor de Friese sportvisserij.

De eerste maanden stonden vooral in het 
teken van kennismaken, inlezen, vergaderen en 
bezoeken afleggen. Daarbij ontdekte ik de vaak 
bijzondere kant van de georganiseerde sportvis
serij. Voor iemand die werkzaam is geweest bij 
de Rijksoverheid, is het even wennen. Het is van
zelfsprekend een totaal andere tak van sport. Het 
werk, de collega’s, de vrijwilligers, het bestuur en 
zoveel zaken zijn anders. In het begin heb ik dan 
ook de nodige tijd geïnvesteerd om deze nieuwe 
uitdaging beter te kunnen doorgronden en hier 
praktisch mee om te gaan.

PERCEPTIE
Zo heb ik al een aantal gevallen meegemaakt 
waaruit blijkt dat er veel vanuit de emotie 
melding wordt gemaakt. Vanzelfsprekend wordt 
op elke melding serieus gereageerd. Maar vaak 
zie ik toch een grote kloof tussen de sportvis
ser en de ‘doorsnee Nederlander’. Zaken die 
sportvissers de normaalste zaak van de wereld 
vinden, worden door de buitenwacht heel anders 

ervaren. Social media kunnen heel leuk zijn, 
maar ook een valkuil vormen voor de gebruiker. 
Uit enthousiasme kan iemand bijvoorbeeld zijn 
vangstfoto online delen, maar helaas zal vaak 
niet iedereen kunnen waarderen en begrijpen 
wat daarop wordt getoond. Het imago dat je als 
sportvisser neerzet kan hier en daar soms nog 
wel wat worden fijngeslepen.

SPEERPUNTEN
In de plannen voor 2020 zijn controles op het 
water een van de speerpunten. De reden hiervoor 
is dat er in Fryslân heel veel vanuit de boot wordt 
gevist. Dan is het niet meer dan logisch dat we 
hier vanuit controle en de handhaving (meer) 
aandacht aan geven. We gaan hier dan ook seri
eus werk van maken en (vrijwillig) personeel voor 
gaan vrijmaken en inplannen. Ook de samenwer
king met de ketenpartners – onder meer politie 
en boa’s van andere organisaties – op het water 
gaat gewoon door. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee, dus zorg dat alles (uiteraard ook 

MELDPUNT 
VISSTROPERIJ
Meld visstroperij in urgente situaties bij 
de NVWA (0900-0388) of de politie 
(0900-8844). Heb je het vermoeden van 
visstroperij, geef dit dan online door via 
www.sportvisserijnederland.nl >
vispas > visserijwet-en-regels > 
meldpuntvisstroperij 

de VISpas) in orde is. Dan vormt een mogelijke 
controle geen enkel probleem en ben je na een 
gezellig praatje zo weer aan het vissen.

CONTROLEBOOT
Om controle op het water verder handen en 
voeten te geven is een nieuwe controleboot 
(Bullit 540) in aanbouw. Dit type boot is zeer 
geschikt voor onze handhavende/toezicht
houdende taken. Als de gloednieuwe controle
boot in mei in de vaart wordt genomen, wordt de 
huidige controleboot opgeknapt en aangepast. 
Met een minder zware motor kan deze boot 
door alle controleurs (ook die zonder vaarbewijs) 
worden gebruikt. Het is de bedoeling dat deze 
tweede boot met de trailer naar diverse locaties 
in de gehele provincie wordt gebracht om vanuit 
daar de nabijgelegen visgronden te controleren. 
We zijn dit jaar dus een stuk mobieler en flexibe
ler op het water.

De nieuwe controleboot van Sportvisserij Frylân.

WARE VERBINDER
Een van zijn grote verworvenheden binnen de Friese visserij is de huidige 
goede relatie tussen de beroepsvisserij en de sportvisserij. Deze is goed 

Harrie was een gedreven 
sportvisser die regelmatig 
met Marian en andere 
‘vismaten’ naar de 
waterkant trok.
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Team Fryslân

Parallel aan de lopende huurovereenkomsten 
met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en 
gemeente De Fryske Marren – die de afgelopen 
jaren goed waren voor duizenden hectares 
nieuwe viswater – voeren we regelmatig 
gesprekken met de Friese watereigenaren. Dit 
zijn voornamelijk gemeenten, maar ook terrein 
beherende organisaties, particulieren, zandwin
ners en vakantieparken. 
Uit de vele vruchtbare gesprekken in 2019 
zijn een aantal nieuwe huurovereenkomsten 
voortgevloeid. 
Als huurder zijn we de visrechthebbende en 
dat recht delen we via de VISpas met leden van 
andere hengelsportverenigingen.

Bij de voorplaat
Op de cover staan vismaten Jeroen van 
Groeningen (Beetsterzwaag) en Hilbert 
Swart (Drachten) met een prachtig 
‘karperdoublet’. Beide karpers van zo’n 
25 pond zijn gevangen in de omgeving 
van Drachten. 

Jan Grijpstra is de nieuwe teamcoach van Sportvisse rij 
Fryslân. Hij volgt Klaas Mozes op die de basis heeft 
gelegd voor Team Fryslân.

Ondanks een zeer succesvol wedstrijdseizoen in 2019 heeft Klaas Mozes 
besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden als Teamcoach. Klaas 
heeft een hele goede basis gelegd voor Team Fryslân en daar wil Sportvis
serij Fryslân heel graag op voortborduren. Wij zijn daarom heel blij dat Jan 
Grijpstra – een zeer bekende en ervaren wedstrijdvisser uit Oentsjerk – het 
stokje overneemt van Klaas.
Ondertussen is er het nodige overleg geweest tussen alle betrokken partij
en en is er een jaarplanning gemaakt voor het komende seizoen. Alle leden 
van Team Fryslân hebben aangegeven heel graag door te gaan. Daarnaast 
is Jan altijd op zoek naar nieuw talent en enthousiaste jonge sportvissers 
die mee willen vissen. Ook zoekt Jan nog een ‘assistentcoach’ die samen 
met hem zich wil inzetten voor Team Fryslân.
Heb jij interesse?
Neem dan contact op met Jan Grijpstra: (jangrijpstra@outlook.com) of 
met Sportvisserij Fryslân (0566624455).

Wedstrijdagenda 2020
Sportvisserij Fryslân heeft voor dit jaar een divers 
wedstrijdprogramma op de rol staan. Wil je aan een of 
meerdere wedstrijden deelnemen? Schrijf je dan snel in 
via www.visseninfriesland.nl (tabblad ‘Wedstrijden’).

ZOET
09 mei FK Senioren Hooivaart, Gersloot
20 mei 1e SvdM Bokaal Helomavaart, Munnikeburen
30 mei FK Junioren  Workumer Trekvaart, Parregea
06 juni FK Teams Workumer Trekvaart, Parregea
17 juni 2e SvdM Bokaal PM Kanaal, Kootstertille
27 juni FK Feeder  PM Kanaal, Reahel/Blauforlaet
29 aug Finale Fryslan Cup Workumer Trekvaart, Parregea

ZOUT 
23  mei Selectie Kust Noord Waddenzeedijk, Roptazijl
24 okt Open Frysk Kust Waddenzeedijk, Roptazijl 

STREETFISHING 
Nieuw op de wedstrijdagenda is het Federatief Kampioenschap Street
fishing. Deze wedstrijd fungeert tevens als selectiewedstrijd om je te 
plaatsen voor de landelijke finale (het Nederlands Kampioenschap   Street
fishing) op 14 november in Zwolle. De datum, reglementen en aanmeld
procedure van deze wedstrijd worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op 
onze website. Vooralsnog mag je er van uit gaan dat het FK Streetfishing 
Fryslân 2020 plaatsvindt na de zomervakantie (na 16 augustus) en ruim 
voor de landelijke finale in Zwolle.

Sportvisavond 
Grou
Waterhostel Oer ’t Hout stond op zaterdag-
avond 7 maart helemaal in het teken van de 
sportvisserij. De gezellige en informatieve 
Sportvisavond die werd georganiseerd door 
de jeugdraad trok zo’n 60 sportvisliefhebbers 
naar Grou.

Mathijs Jansma liet zien dat het dankzij de uitzet van 
karper niet nodig is om verre reizen te maken om een grote 
karper te vangen – dat kan gewoon in Friesland. Hans van 
Meerendonk van Vliegvisvereniging de Pompemich zette het 
vliegvissen in de schijnwerpers en Joop van Eerbeek lichtte 
de gesloten tijd en het onderzoek naar brasem toe (daar lees 
je meer over op pagina 34).
Vervolgens was er een prachtige loterij voor de jeugd met als 
hoofdprijs een dag vissen met visgids Herman Schuurman 
en Jan Boomsma. 
Bij diverse stands –de Snoekstudiegroep regio Fryslân, 
visgids Herman Schuurman, Klaas Mozes met zijn witvis
materiaal, Henk Graafsma met zijn handgemaakte kunst
aas, Joop van Eerbeek met zijn onderzoeks materialen en 
de Pompemich – konden de aanwezigen daarna terecht 
voor informatie over allerlei visserijen en een gezellig 
praatje.

Friese roofblei melden
In de vorige editie van HVB/F&W deden we een oproep om foto’s in te sturen 
van Fryske roofblei. Justin Veenstra uit Molkwerum is tot nog toe de enige 
die hierop reageerde. We zijn echter nog steeds zeer benieuwd naar andere 
vangsten van roofblei in Friesland. Daarom geven we voor elke foto met een 
herkenbare Friese roofblei de unieke Sportvisserij Fryslân muts cadeau. Foto’s 
kun je sturen naar info@visseninfriesland.nl. Ook andere fraaie sportvisfoto’s 
zijn hier van harte welkom.

VISparels
Het bieden van goede sportvisserijmogelijkheden gaat verder dan 
het verwerven van nieuw viswater. Daarom is Sportvisserij Neder-
land een aantal jaren geleden het project Sportvisserij op de Kaart 
gestart. Dit betekent dat een selectie van afgesloten gemeentelijke 
wateren in de wijk wordt aangemerkt om deze te optimaliseren 
voor de sportvisserij. Zo worden hier beheer- en onderhoudsmaat-
regelen getroffen en waar nodig vis uitgezet. Daarna krijgen deze 
wateren het predicaat VISparel. Dit staat voor een goed toegan-
kelijk en veilig bevisbaar water – zowel voor jeugd, senioren als 
mindervaliden – met een goede kans op een leuke vangst.
Op zaterdag 9 mei wordt de eerste VISparel in het Tolhuispark 
te Dokkum op feestelijke wijze in gebruik genomen. Houd www.
visseninfriesland.nl en onze social media in de gaten voor het 
programma. Daar én in de volgende regio-editie van Fisk&Wetter 
vind je tevens meer informatie over de eerste Friese VISparels.

De eerste Fryske 
VISparel is het 
Tolhuispark te 
Dokkum.

In Fryslân is 99,99% van het viswater landelijk ingebracht, dus bevisbaar 
met de VISpas. Dit is uniek en daar zijn Sportvisserij Fryslân en de aangeslo-
ten hengelsportverenigingen dan ook trots op. Tevens zijn we druk bezig om 
ook het resterende water in de VISpas te krijgen.

Nieuwe wateren in de VISplanner

STADS- EN DORPSKERN
In de laatste aanvullingen van de VISpas zijn 
een groot aantal wateren toegevoegd bin
nen de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden, 
Harlingen, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. 
Naast een aantal boezemwateren zijn vooral veel 
afgesloten wateren binnen stads en dorpsker
nen toegevoegd. Deze wateren zijn zeker voor de 
jeugd en de recreatieve visser heel aantrekkelijk 
aangezien ze vaak goed bereikbaar zijn en een 
leuke visstand bezitten. Dit jaar besteden we 
onder meer aandacht aan de wateren in eigen
dom van gemeente Súdwest Fryslân, Noardeast 
Fryslân en de gemeenten in de zuidoostelijke 
hoek van de provincie.

Justin Veenstra uit Molkwerum ving een Fryske roofblei. 
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Een dagje VIS TV

De twee ‘Friese’ uitzendingen bevatten elk 
ongeveer een kwartier beelden van het mooie 
Fryslân. Dit kwartier televisie neemt wel meer 
dan een dag tijd in beslag. De voorbereidingen 
van een opnamedag vergen de nodige tijd en je 
bent ook altijd afhankelijk van het weer en de 
vis: gooit het weer geen roet in het eten op de 
opnamedag en willen ze wel bijten? De eerste 
draaidag voor de Friese uitzending was op 6 

Ook dit jaar wordt Fryslân in het televisieprogramma VIS TV XL weer 
mooi in beeld gebracht door Sportvisserij Fryslân. Na het succes van de 
 ‘11StedenSportvistocht’ in 2018 en onder andere de visdag met Foppe de 
Haan in 2019, gaan we dit jaar laten zien hoe je het sportvissen in Friesland 
kunt combineren met een vakantie. De twee ‘Friese’ uitzendingen zullen 
vanaf mei te zien zijn op RTL 7. 

maart. In deze uitzending laten we zien hoe je in 
Friesland een overnachting met je visvrienden 
of je gezin kunt combineren met een visdag 
onder begeleiding van een visgids. Tamme Smit 
gaat op deze winterse dag samen met visgids 
Tjeerd van der Ploeg vissen in de omgeving van 
Terherne. Met een luxe uitgeruste visboot gaan 
ze het water op. In eerste instantie willen ze op 
het Sneekermeer achter de snoekbaarzen aan. 

ik vroeg onder de dekens kruip. De volgende 
ochtend gaat de wekker om 06.00 uur, waarna 
een mooie dag kan beginnen! Onderweg naar 
Terherne bedenk ik nog even een aantal mogelijk 
interessante stekjes voor deze dag. Helaas geven 
ze harde wind op, dus het Sneekermeer kan nog 
wel eens moeilijk worden…

VISHOTEL FRIESLAND
Eenmaal aangekomen bij Vishotel Friesland 
in Terherne, is de cameraman onder het genot 
van een bak koffie de dag al aan het doornemen 
met eigenaren Greet en Barry. Zij runnen samen 
Vishotel Friesland, waar ze naast hele mooie 
overnachtingsmogelijkheden ideale visboten in 
de verhuur hebben. Met een heerlijk ontbijtje, 
een bak koffie en een jus d’orange wordt de 
intro opgenomen. Ondertussen zie ik mijn gids 
voor deze dag het haventje dat aan het vishotel 
grenst binnen komen varen. Snel de laatste slok 
koffie, hengels pakken en het water op! Op een 

Ondanks dat de vis het grootste deel van 
de dag niet mee wilde werken, zijn er 
prachtige beelden gemaakt van Fryslân 
en de mogelijkheden om te recreëren 
en te sportvissen duidelijk naar voren 
gebracht. Wil jij ook een overnachting 
combineren met vissen in Friesland? 
Kijk dan op www.friesland.nl/vissen 
voor de mogelijkheden!

reguliere visdag wil je zo snel mogelijk op je stek 
liggen en daarna nóg sneller je aas in het water 
hebben. Op zo’n opnamedag gaat dat net even 
iets anders. Vanuit verschillende perspectieven 
wordt het instappen gefilmd, pas daarna kunnen 
we richting de stek.

HARDE WIND
Op het Sneekermeer aangekomen blijkt het toch 
harder te waaien dan verwacht. Er staat een 
dikke ‘noardeaster pûster wyn’ van windkracht 
5 op het water. Toch willen we de gok wagen om 
een snoekbaars te verleiden. Na twee uur bikke
len zit er echter weinig gevoel meer in de handen 
en besluiten we wat rustiger water op te zoeken. 
Het Prinses Margrietkanaal ligt mooi in de luwte 
en daar zien we ook veel aasvis. Toch levert een 
aantal kilometer verticalen en dropshotten geen 
vis op. Het is inmiddels middag en dan begin 
je toch een bepaalde druk te voelen – er moet 
immers wel een visje voor de camera komen. 

In dit artikel neemt Tamme je mee op een taaie, 
maar mooie visdag.

VOORBEREIDINGEN
Donderdagavond: de hengels worden opgetuigd, 
de tackleboxen bijgevuld en de haken worden 
nog één keer aangescherpt met een vijltje. 
Morgen is het weer zover: een opnamedag 
voor VIS TV XL. Zo’n dag dat je voornamelijk 
bezig bent met het maken van beelden en nogal 
wat minder tijd hebt om te vissen dan op een 
reguliere visdag. Snel pak ik de auto in, waarna 

Mijn visgids maakt zich echter nog niet druk. 
Zoals Greet en Barry’s ochtends al vertelden: 
“Tjeerd heeft tijdens een gidsdag met onze 
gasten nog nooit een keer niets gevangen.” Het 
zal vandaag toch niet, denk ik bij mezelf.

FOCUS OP SNOEK
Tjeerd besluit wel om de focus te verleggen van 
snoekbaars naar snoek. Toen we ’s ochtends op 
weg naar de stek waren, zag hij op de diepteme
ter een mooie school aasvis. Daarom besluiten 
we dit stuk water trollend te bevissen. In de buurt 
van prooivis moet ook snoek liggen. Toch levert 
ook deze stek geen vis op. Zou het dan Tjeerd zijn 
eerste visloze visdag vanuit Vishotel Friesland 
worden? Hij blijft rustig en vertelt nog tig mooie 
stekken in de regio te hebben. De volgende plek 
die we bevissen is onlangs onder de noemer ‘De 
Herne’ opgenomen in de VISplanner. Aangezien 
er veel bebouwing rond het water staat is het 
water in deze woonwijk een stuk helderder dan 
op het kanaal. Zelfs het zonnetje laat zich nog 
even zien, wat op grauwe, taaie dagen vaak toch 
wel een bijtmomentje oplevert.

EIND GOED AL GOED
We varen richting een doodlopende uitloper in 
deze woonwijk en verbazen ons allebei over het 
feit dat we hier nog geen actie hebben gehad. 
Het ‘ruikt’ hier simpelweg naar snoek, dus 
vissen we extra geconcentreerd verder. “Als we 
hier niets vangen, dan gaan we vandaag nergens 
meer een vis vangen”, zeggen we tegen elkaar. 
Nog geen 20 seconden later hangt dan ook ein
delijk de eerste snoek aan de felgekleurde ratel
plug, die al urenlang zonder resultaat in de speld 
hing. In een korte periode daarna vangen we nog 
een aantal leuke vissen, zodat deze opnamedag 
toch slaagt. Het doorzetten werd beloond en 
toont eens te meer aan dat je in Fryslân op zoveel 
locaties en manieren kunt vissen dat er eigenlijk 
altijd wel een vis te vangen is.

Visgids Tjeerd van der Ploeg (l) en Tamme Smit.
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Waar brengen brasems de dag door? Waar 
zoekt de brasem zijn voedsel? Blijven brasems 
vooral op dezelfde plek hangen of verspreiden 
ze zich over een groter gebied? Vanwege een 
gebrek aan informatie kan op deze vragen nog 
geen antwoord worden gegeven. Daarom is de 
Hogeschool Van Hall Larenstein in het voorjaar 
van 2019 begonnen aan een brasemonderzoek 
op de Leijen. Het doel is om de verspreidings en 
migratiepatronen van brasems in het meer en de 
omliggende wateren in kaart te brengen. Om dit 
uit te zoeken hebben onderzoekers van de Hoge
school VHL in samenwerking met studenten en 
Friese beroepsvissers een groot aantal brasems 
op het meer gevangen en voorzien van een klein 

Verspreidings- en migratieonderzoek brasem

De brasem is een van de meest voorkomende vissen in de Nederlandse wateren, 
maar helaas is er nog niet veel over het gedrag van Abramis brama bekend. 
Daarom wordt op de Leijen onderzoek gedaan naar deze vissoort.

uitwendig merkje, een elektronisch merkje (PIT
tag) of een radiozendertje. 

CHIP EN RADIO
De PITtags zitten vlak onder de huid van de vis en 
zijn vergelijkbaar met een chip die huisdieren krij
gen ter identificatie. De elektronische signalen die 
deze afgeven worden waargenomen door poortjes 
rondom het meer en geven informatie over 
wanneer de vis langs een bepaalde plek zwemt 
of wanneer deze het meer verlaat. Deze techniek 
wordt voornamelijk gebruikt om de paaiplaatsen 
van de brasem te achterhalen. De radiozendertjes 
communiceren met een aantal ontvangers die in 
het meer zijn geplaatst, zodat de vissen nauwkeu

rig over het hele meer kunnen worden gevolgd. 
Het is ook mogelijk dat de brasem niet op het 
meer blijft en zich over de rondom liggende meren 
en kanalen verspreidt. Daarom varen onderzoekers 
en studenten rond met een draagbare scanner en 
gaan ze langs bij viswedstrijden om de leefnetten 
te scannen en de brasem op te meten.

BRASEM MELDEN
Het uitwendige merkje is op de rug van de 
brasem aangebracht. Op dit merkje staat een 
uniek volgnummer en een emailadres. Om deze 
vissen terug te vinden, hebben wij jullie hulp 
nodig. Sportvissers zijn namelijk de oren en ogen 
rond de Leijen. Vang, vind, of zie je een gemerkte 
vis (of een merkteken)? Noteer dan het volg
nummer, meet de lengte van de vis op, noteer de 
vangstlocatie en neem een goede foto van de vis 
en het merkje. Stuur deze gegevens vervolgens 
naar brasemmelding@hvhl.nl.
Iedereen die melding maakt gaat met een naam
kaartje in een grote pot, waarna we aan het eind 
van het jaar een winnaar trekken die een mooie 
prijs in ontvangst mag nemen!

Heb je meer interesse in het project of 
wil je graag op de hoogte blijven? 
Ga dan naar:
www.northsearegion.eu/canape

Door: Joop van Eerbeek & Floris Oomens


