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Het bestuur heeft dit jaar de vergaderfrequentie terug gebracht naar 1x per maand. In principe 

wordt die gehouden op de eerste maandag van de maand. 

Dit jaar hebben we gezien dat inspanningen van onze jeugdleiders zijn uitgemond in een toenemend 

aantal actieve jeugdleden en een leuk en afwisselend jeugdprogramma. En heeft Ali Alkassas zich 

middels de cursus bij Sportvisserij Nederland zelfs opgewerkt tot vis coach . Hij is daarmee de jongste 

vis coach van Nederland geworden en er zijn daarom door TV Gelderland zelf TV opnames gemaakt 

over ons jeugdlid. 

Mede dankzij het vele werk van onze vrijwilligers, staat onze verenging er weer goed voor. Een prima 

en up to date website, een prima beveiliging van ons gebouw en terrein, een altijd net en schoon 

gebouw,  een keurige bar/keuken, regelmatig een nieuwsbrief en nieuwe activiteiten zoals een 

verenigingsfeestdag en sinterklaas feest voor de kleintjes. Dit allemaal om zoveel mogelijk de leden 

te betrekken en te informeren over onze vereniging. Het is terug te zien in het nog steeds grote 

aantal leden, dit waren er 2304 in het afgelopen jaar. 

Ook dit jaar hebben we veel contact met de gemeente gehad met name over visrechten en 

mogelijkheden in verband met alle nieuwe ontwikkelingen in het Waterfront. We hebben daar onze 

wensen kenbaar gemaakt en hebben er een goed gevoel aan overgehouden. 

Dit jaar is er een visserijkundig onderzoek van de stadswateren in Harderwijk gehouden. 

Op verzoek van HSV de Snoek heeft Sportvisserij Nederland i.s.m. Visserijbedrijf Piet Kalkman op 15, 

16 en 17 november 2016 onderzoek gedaan naar de visstand in de singels bij de Sypel, Couperuslaan, 



St. Jansdal en Drielanden te Harderwijk. Er werd gekeken welke vissoorten in het water voorkwamen, 

de hoeveelheid vis per water (kg/ha), welke lengteklassen aanwezig waren en of de vis in goede 

conditie was. Er werd zowel elektrisch als met een zegen gevist. De resultaten zullen worden gebruikt 

om een advies te geven over evt. maatregelen ter verbetering van de visstand. 

Het is natuurlijk altijd afwachten en spannend wat er op zo’n dag boven water komt, maar op het 

eerste gezicht viel dat absoluut niet tegen! De Sypel viel enigszins tegen qua hoeveelheid vis, maar in 

de andere singels (vooral Couperuslaan en Drielanden) kwamen er letterlijk bakken vol vis boven 

water. Dat hadden we niet verwacht. 

Inmiddels hebben we ook een bijna 100 pagina’s tellend eindconcept verslag binnen van Sportvisserij 

Nederland, en die bevestigd eigenlijk het beeld dat we die dag zagen: in de Sypel was de hoeveelheid 

vis iets lager dan verwacht voor dat type water, de rest viel allemaal binnen de verwachting voor dat 

type water of zelfs hoger! (Couperuslaan). Ook was de soorten rijkdom gemiddeld tot vrij hoog, 

laagste 6 en hoogste 11 vissoorten per water. De conditie van de meeste vissoorten was voldoende 

tot ruim voldoende, alleen de meeste  grotere vissen hadden een matige conditie. Wat opviel was 

dat in de meeste singels, behalve Couperuslaan, het bestand voornamelijk bestaat uit vis kleiner dan 

15 cm en groter dan 45 cm. Van de tussenmaat vis zijn een stuk minder exemplaren gevangen, dit 

wordt mogelijk veroorzaakt door een hoge predatiedruk door aalscholvers. 

Verder stonden er in het rapport adviezen over de (her)inrichting van het viswater voor betere schuil, 

paai en voedselmogelijkheden om vooral ook de tussenmaat vis een kans te geven om te ontsnappen 

aan aalscholvers, en betere bevisbaarheid van de oevers voor de visser. Visuitzet was niet nodig en 

zinvol gezien de goede visstand, behalve in Drielanden werd aanbevolen een karperbestand op te 

bouwen aangezien er daar maar één karper is gevangen tijdens het onderzoek. Ook werd voor de 

toekomst de uitzet van graskarper nog genoemd ter bestrijding van waterplanten, maar vooralsnog 

geeft het waterschap hier geen toestemming voor en is het verboden graskarper uit te zetten in 

wateren die in het bezit zijn van het waterschap. 

Aan de hand van het definitieve rapport dat we binnenkort kunnen verwachten, hopen we een 

beheerplan te kunnen gaan opstellen voor de stadswateren om de goede visstand te blijven 

behouden en waar nodig te verbeteren. 

Bij deze wil ik onze Harold Goelema bedanken voor alle arbeid die hij hier in heeft gestoken. 

 

Secretaris 

A.J. Wienk 

  



Jaarverslag Jeugdactiviteiten 2016 

 

In het voor en najaar waren er cursussen voor Kids waarvoor kinderen zich konden opgeven via de 

sportwijzer van de gem. Harderwijk. 

We hebben een aantal jeugd viswedstrijden georganiseerd die plaatsvonden aan de Wittehagen, de 

Plas van Beek en in Drielanden. 

Ook waren er een aantal vismomenten met kinderen (woensdagmiddagen) die na het behalen van 

het diploma vissen voor Kids door Henk van Loo werden georganiseerd. 

In augustus was er voor 75 kinderen uit de regio een visdag waarin drie Clinics centraal stonden nl: 

Clinic witvissen, Clinic roofvissenen een Clinic karpervissen. De deelnemende verenigingen waren: 

Harderwijk, Elburg, Lelystad, Nijkerk en Zeewolde. Deze dag werd mede georganiseerd door 

Sportvisserij MidWest Nederland. Het was een super dag waarin veel vrijwilligers de jeugd een 

onvergetelijke dag hebben bezorgd! 

Zijn met 12 kinderen in oktober een dagdeel gaan vissen bij Toms Creek in Lelystad, wat een 

geweldige happening was! 

Hebben het jaar afgesloten aan de Plas van Beek met een middagje vissen en een super gezellige 

BBQ. 

 

 

Hartelijke groet, 

Henny Wiekenkamp 

  



Jaarverslag 2016 WECO 
 
Uitslagen en Resultaten 
 
 
Het Clubkampioenschap 
1 J.H.T. Schoonewelle  49.160 gram  Gewichtsklassement: J.H.T. Schoonewelle 
2 H. Beijen   49.080   ,,   49.160 gram 
3 H. Lokhorst   29.321   ,,  Deelname voor einduitslag: 14 man 
 
De Zondagcompetitie 
1 K. Willems   39.840 gram  Gewichtsklassement: H. Migchelsen 
2 R. Karssen   29.170   ,,   59.450 gram 
3 H. de Breij     9.230   ,,  Deelname voor einduitslag: 12 man 
 
De Wintercompetitie Zaterdag 
1 G. van Middendorp  31.235 gram  Gewichtsklassement: G. van Middendorp 
2 A. Willems   27.050   ,,   31.235 gram 
3 A. van Middendorp  20.960   ,,  Deelname voor einduitslag: 10 man 
 
De Wintercompetitie Zondag 
1 G. Lapien   11.890 gram  Gewichtsklassement: S. Sangers 
2 S. Sangers   15.650   ,,   14.180 gram 
3 K. Willems     8.140   ,,  Deelname voor einduitslag: 9 man 
 
De 50+ Competitie 
1 G. Worst   14.180 gram  Gewichtsklassement: G. Worst 
2 A. Schoonewelle  10.610   ,,   14.180 gram 
3 A. van Pijkeren    7.960   ,,  Deelname voor einduitslag: 5 man 
 
Totale Visvangst 
Clubkampioenschap:  395.100 gram 
Zondagcompetitie:  240.720   ,, 
Wintercompetitie Zat:  189.605  ,, 
Wintercompetitie Zon:    97.400   ,, 
50+ Competitie:    45.040   ,, 
 
Totaal. 967.865 gram = (967 kg) 

 


