Vissen in nederland x witVISSEN

Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/witvissen

44 BARBEEL VISSERS MET ÉÉN MISSIE
De Nederlandse barbeelstand is de
afgelopen jaren sterk verbeterd. Cijfers
over de opmars van deze besnorde
krachtpatsers zijn, buiten het gebied
van de Grensmaas, echter nauwelijks
voorhanden. Het bemonsteren van
barbelen is namelijk een lastig verhaal.
Want hoe vang je een vis die zich bij
voorkeur ophoudt in de volle kolkende
stroming van onze grote rivieren?
Het antwoord ligt bij de hengelsport.
Een verslag van de eerste officiële
barbeelwedstrijd die ons meer inzicht
verschaft over deze vis.

REGISTREER ZELF

De winnaar in actie tijdens de eerste barbeelwedstrijd.

Je kunt zelf ook meedoen aan
hengelvangstregistratie. Daarbij gaat
het niet alleen om barbelen of andere
‘bijzondere’ vissoorten. Iedere vis die
je vangt zegt iets over het water waar
je hem hebt gevangen. Al je vangst
gegevens, van aal tot zeelt, zijn zeer
welkom. Op de volgende pagina leer
je hoe je kunt meedoen op de website
www.vangstenregistratie.nl

TEKST EN FOTOGRAFIE RUUD PANNEKEET

E

én ding is inmiddels
duidelijk geworden.
Er is eigenlijk maar
één vangtuig geschikt om onder
extreme omstandigheden gericht
op barbelen te vissen: de hengel.
Elektrisch afvissen is onmogelijk
vanwege de te grote watermassa
en het vissen met netten blijkt
ondoenlijk door de harde stroming.

De hengel is daarentegen een zeer
efficiënte keuze gebleken. Het
monitoren van de barbeelstand met
behulp van hengelvangstregistratie
(HVR) biedt verschillende voor
delen. Om te beginnen kun je door
de keuze van het aas zeer selectief
vissen: kaas en worst zijn vooral bij

POWERED BY FOX & SHIMANO
Deze eerste barbeelwedstrijd van Sportvisserij Nederland werd mogelijk gemaakt door de sponsoring van Shimano
en Fox. Beide bedrijven brengen specialistische barbeelmaterialen op de markt. Zij schaarden zich daarom graag
achter dit belangwekkende initiatief en stelden een prijzenpakket van ruim 1000 euro beschikbaar. Hieronder de
gelukkige prijswinnaars.

barbeel erg in trek. Natuurlijk hapt
er zo nu en dan wel eens een winde
of kolblei in het aas, maar het is
hoofdzakelijk barbeel wat de klok
slaat. Een ander voordeel is dat de
mortaliteit (het aantal dode vissen)
bij HVR zeer laag is. Zolang de
duur van de dril, het meten, wegen
en fotograferen binnen de perken
blijft, zal de barbeel gezond weer
wegzwemmen.
Een barbeelwedstrijd, gecom
bineerd met HVR, was dus
de perfecte slotakte voor het
project ‘Haalbaarheid Publieke
Participatie bij Vismonitoring’.
Dit project is het afgelopen jaar
door Sportvisserij Nederland en
RAVON uitgevoerd in opdracht
van de Ministeries van LNV en
Rijkswaterstaat. Hierbij is met
projecten door heel Nederland
onderzocht hoe vrijwilligers met
schepnet of hengel een bijdrage
kunnen leveren aan een goed beeld
van de visstand.

44 VISSERS, ÉÉN MISSIE
Maar liefst 44 barbeelspecialisten
uit alle windstreken kwamen op
zondag 1 juni naar de Betuwe om
de rivier de Waal over een traject
van 60 kilometer aan de noordzijde
te bemonsteren. Dankzij de hengel
sportfederatie Midden Nederland
en de Nijmeegse Hengelsport
vereniging ‘De Voorn’ waren er 22
kribben beschikbaar voor de 44
deelnemers. In verband met de vei
ligheid werd er met twee personen
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per krib gevist zodat kribgenoten
elkaar overal bij konden helpen.
Het landen van een sterke barbeel
uit zo’n woeste watermassa als de
Waal gaat immers vaak gemakkelij
ker als je hulp krijgt. Elke gevangen
barbeel moest direct vakkundig
worden gemeten, gewogen en ge
fotografeerd om daarna weer in het
bruingroene water terug te keren.
Om half tien klonk het startsignaal
voor de vier uur durende barbeel
wedstrijd. Het bleek een uitzon
derlijk uitdagende dag voor de
vissers te worden. Met name voor
deelnemers die de pech hadden om
aan de westzijde van het traject te
hebben geloot. Daar bleven aanbe
ten vrijwel uit, ondanks de aanwe
zigheid van barbeelgrootmeesters
als Marcel Pomp en Frans Vogels.
Ten oosten van Tiel was het al beter
en werden er links en rechts wat
barbelen uit de rivier losgepeuterd.
De sfeer was in ieder geval opper
best en het was geweldig te zien
hoe 44 vissers zich inspanden voor
één goed doel.

WIJZE LESSEN
Hoewel de deelnemers hun krib
vaak met volstrekt onbekenden
moesten delen, was de onder
linge samenwerking zeer goed te
noemen. De wijze lessen vlogen
over een weer, geheimen leken er
nauwelijks te bestaan. Eén van de
leuke kanten van de barbeelvisserij
in Nederland is dat er nog relatief
veel valt te ontdekken. Zeker wat
de techniek en tactiek betreft staat
deze tak van de hengelsport echt
nog in de kinderschoenen.
Na het eindsignaal begon de
organisatie met de verwerking van
Hét Visblad 07/08

de vangstgegevens en foto’s. Die
vonden dankzij de wonderen van
de moderne techniek via Bluetooth,
USB en een bonte verzameling aan
geheugenkaartjes hun weg naar
de harde schijf van de PC van de
jury. Naast de verplichte ‘vis-opde-plank-foto’s’ werden er door
deelnemers en controleurs ook
mooie sfeerplaatjes en drilfoto’s
aangeleverd.

TERECHTE WINNAAR
De winnaar bleek uiteindelijk
Ronald van Leeuwen, een man die
zich sinds augustus 2007 volledig
op de barbeel heeft gestort en
webmaster is van www.barbeel.eu.
Hij wist op deze lastige dag toch
nog drie barbelen en een winde te
noteren.
Ronald over zijn aanpak: “In het
begin kreeg ik wel aanbeten, maar
deze liepen telkens op niets uit.
Daarop heb ik mijn gevlochten
onderlijn van 60 cm met de helft
ingekort. Ook heb ik het loodje
vervangen door een schuivende
voerkorf, gevuld met hennep en
blokjes kaas. Dit bleek een juiste
keuze: in de rest van de sessie kon
ik drie barbelen landen, waarvan
de grootste 60 centimeter op de
meetlat bracht.”
Dat Ronald tijdens deze sessie de
samenwerking en teamgeest niet
uit het oog verloor, bleek wel uit het
feit dat ook kribmaat Gert Broeze
met twee barbelen in de prijzen
viel. De totaalcijfers geven aan dat
het duo hiermee een uitzonderlijk
resultaat heeft neergezet: samen
wisten ze vijf van de zeventien
barbelen te vangen. Welbeschouwd
zeker geen slecht resultaat als je
bedenkt dat de vangst van slechts
één barbeel tien jaar geleden als
een unicum werd beschouwd.
De andere kant van het verhaal
is dat er 30 deelnemers zonder
vis bleven zitten. De vangsten en
informatie van de vissers die wél
vis vingen zal hen echter zeker
gesterkt hebben hun barbeelmissie
voort te zetten. Dat bleek onder
meer tijdens de prijsuitreiking in
Dodewaard waar nagenoeg alle
deelnemers bij aanwezig waren.
Een bijzondere gebeurtenis: het

Deelnemer Erik
Koppelrath: “Zulke
vissen vangen
en daarmee een
bijdrage leveren aan
het inzicht in de barbeelstand, het kan
bijna niet mooier!”

 ebeurt immers niet vaak dat je
g
zo’n grote groep barbeelfanaten
op zo’n klein oppervlak kunt
aantreffen.
Bij deze wil Sportvisserij Nederland
daarom alle deelnemers nogmaals
van harte bedanken. Hopelijk tot
volgend jaar! n

DE FEITEN
Voor de statistieken volgen hier de belangrijkste feiten van deze mooie
dag.
1) Aas: zestien van de in totaal zeventien barbelen werden gevangen
aan een blokje kaas. Eentje vergreep zich aan een bundel maden.
2) Formaat: de lengte van de vissen varieerde tussen de 32 en de 60
centimeter.
3) Overige vissen: als bijvangst werden slechts negen andere vissen
genoteerd: vijf windes, drie brasems en één kolblei.
4)	Beste stekken:dat blijft het geheim van de deelnemers…
Informatie over de exacte vangstplaats wordt bij HVR alleen
gebruikt voor zaken als visstandbeheer, wetenschappelijk
onderzoek of monitoring van de waterkwaliteit.
5) Vervolg: het staat nog niet 100 procent zeker vast, maar met de
positieve ervaringen van deze eerste wedstrijd mag een vervolg
eigenlijk niet uitblijven.

Winnaar Ronald van Leeuwen ving met 60 centimeter de grootste
barbeel van de wedstrijd.
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Meedoen? Surf naar www.vangstenregistratie.nl

SPOEDCURSUS HENGELVANGSTREGISTRATIE
Je helpt de hengelsport
enorm als ook jij je
vangstgegevens invoert op
www.hengelvangstregistratie.nl.
Hoe meer gegevens Sportvisserij
Nederland heeft, hoe beter het
inzicht in de visstand wordt. Zo
kan deze organisatie nóg beter
voor jouw belangen opkomen.
Daarom volgt hier een
spoedcursus digitale
hengelvangstregistratie (HVR)
zodat je direct aan de slag kunt.

INSCHRIJVEN

Stap 1:
surf naar www.vangstenregistratie.nl.

Stap 1:
log in met je naam en wachtwoord.

Stap 2:
schrijf je in door op de button ‘inschrijven’
te klikken.
Stap 2:
vul datum, tijd, plaats en het aantal
hengels in. Klik op de knop ‘opslaan’.

ONLINE CURSUS
VISHERKENNING
Hoe meer mensen er meedoen aan HVR hoe
beter. Maar het is niet alleen de kwantiteit die telt,
ook de kwaliteit van de gegevens is belangrijk.
Daarom heeft Sportvisserij Nederland de complete
‘Veldgids Zoetwatervissen’ op haar vernieuwde
website (www.sportvisserijnederland.nl)
geplaatst, onder de knop ‘Vis en water’. Daar
vind je ook een determinatiemodule en een
cursus visherkenning, zodat je als rapporteur
beslagen ten ijs komt. Binnenkort kun je ook het
eindexamen ‘Visherkenning’ op internet afleggen.
Een proefexamen met 30 steeds wisselende
meerkeuzevragen is nu al als oefenmateriaal
beschikbaar.

RAPPORTEREN

Stap 3:
vul je email, naam en VISpasnummer in,
vink het vakje ‘akkoord aan en klik op de
knop ‘inschrijven’. Je bent nu ingeschre
ven. Inschrijven hoeft maar één keer.
Je ontvangt per email een wachtwoord
waarmee je voortaan kunt inloggen op
www.vangstenregistratie.nl. Bewaar deze
gegevens goed.

Stap 3:
vul nu je vangsten per soort en lengte
klasse in. Als je alle vissen hebt ingevoerd
klik je op ‘voltooien’. De vangsten zijn nu
geregistreerd.

Vissen herkennen leer je ook digitaal.

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP HéT VISBLAD!
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Vul hieronder je eigen gegevens in:
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Huisnummer*

Postcode*	Woonplaats*			
Telefoonnummer
		
Geboortedatum*
E-mail

H E T M A G A Z I N E V O O R D E N E D E R L A N D S E S P O RT V I S S E R

(* Verplicht in te vullen)
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o Ik kies voor een 1-jarig abonnement, betaal € 9,95 en ontvang de unieke 512 MB Visstick
o Ik kies voor een 1-jarig abonnement, betaal € 9,95 en ontvang de handige VISpasmap
o Ik kies voor een 1-jarig abonnement, betaal € 9,95 en ontvang de Sportvisserij Nederland viscap
ORANJE AAN DE TOP
Goud op WK Korpsen
Zoet en Zout!

(Het abonnement wordt hierna elke keer stillzwijgend met een jaar verlengd)

EXCLUSIEF
Interview
lovecouple
Peter & Anouk

o Ik machtig Sportvisserij Nederland om de abonnementskosten van mijn bank- of
girorekening af te schrijven.
Mijn bank- of girorekeningnummer is:

SUPER KICKEN

ONDERZOEK
44 barbeelvissers
met één missie

Zeebaarzen met
match en feeder!

Roofvissen: alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen over kleur en contrast

Datum

o Ik ontvang liever een acceptgiro en betaal dan e 2,50 administratiekosten extra.

OP DE MAN AF

n

Handtekening

@ nZWoo FFFWvF

K Méér nieuws en actualiteiten
K Méér handige tips van pro’s
K Méér topstekken in eigen land
K Méér technieken en tactieken
K Méér reportages langs de waterkant
K20Méér dan je zou verwachten voor
nog geen tientje per jaar!

Naam*		
Straat*		

WWW.SPORTVISSERIJNEDERLAND.NL

Wil jij 12 keer per jaar Hét Visblad
thuis ontvangen? Neem dan een
jaarabonnement voor slechts € 9,95 en
ontvang geheel gratis de unieke Visstick,
een 512 MB memorystick met het logo van
Hét Visblad óf de superhandige VISpasmap
om al je papieren handig in op te bergen
óf de trendy Sportvisserij Nederland
viscap, one size fits all!

DJ Promo: ‘Vissen is voor mij
even belangrijk als muziek’
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