
RAVON Nieuwsbrief Vissen 1(1) 
 

 5

  RAVON Nieuwsbrief verspreidingsonderzoek vissen 2(3)

   RAVON Nieuwsbrief verspreidingsonderzoek vissen 2(3)

3 

RAVON Fiskje wykein 2008 (RAVON Vissenweekend 2008) 
Tekst: Jarno Beijk (Fyskerman’s freon), foto’s: W. van Emmerik
 
Het RAVON vissenweekend was dit jaar weer een groot succes. Friesland was dit keer de gastprovincie (of zoals 
de Friezen het zelf zouden zeggen ‘het gastland’). Ondanks de grote afstanden die de meeste deelnemers moesten 
afleggen, was de opkomst een waar record. Ongeveer 48 personen werden het weekend verwelkomd in accommodatie 
Kollumeroord in Kollumerpomp. Kollumerpomp is een gat (of beter gezegd een gaatje) onder aan het 
Lauwersmeergebied en diende als uitvliegpunt voor de verschillende excursies.  
 
Vrijdagavond stroomde van heinde en ver de 
deelnemers binnen. Zo vlug als ze kwamen, 
vertrokken ze weer. Het restaurant bij de 
accommodatie had voor deze gelegenheid de 
deuren gesloten, zodat iedereen zijn weg zocht 
naar de plaatselijke pizzeria, snackbar of chinees. 
De eerste avond waren er al enkele lieden aan 
het vissen. In het donker en in de regen werden 
er in de watergangen rond de slaaplocatie al 
leuke soorten gevangen. Vele possen, 
riviergrondels en baarzen werden onder het 
flauwe schijnsel van zaklampverlichting uit het  

 
net gepeuterd en bewonderd. De avond werd 
verder opgevuld met een lezing van Fabrice 
Ottburg over poldervissen en de problemen die 
worden ondervonden. 
 
Na een goed ochtendmaal en het uitwisselen van 
snurkanekdotes werden er groepjes gevormd en  
de opdrachten voor die dag verdeeld. De 
klimaatgesteldheid van deze dag was tegen de 
verwachting in, uitstekend te noemen. Ondanks  

 
dat er door ons groepje geen hele bijzondere 
vissoorten zijn gevangen, hebben we ons deze 
middag uitstekend vermaakt.  
 
Aan het eind van de middag kwam iedereen 
weer bijeen in Kollemeroord. Iedereen was 
natuurlijk weetgierig naar elkaars vangsten en 
verhalen. Tot aan het avondmaal was er dan ook 
volop tijd voor visserslatijn. 
Tot grote vreugde van ons was het restaurant 
deze avond wel open. Helaas was daar ook alles 
mee gezegd. Ondanks dat de eigenares beweerde 

dat er voor 60 man was gekookt, 
bleek het buffet voor slechts 20 
man toereikend. Na kort 
tegenstribbelen trok het 
keukenpersoneel zich opnieuw 
terug in de keuken om daar 
letterlijk alle blikken en potten 
open te trekken om de overige 40 
hongerige vissers te bevredigen. 
Helaas voor het keukenpersoneel 
was er een derde keer nodig om 
deze bevrediging tot stand te laten 
komen.  
 

 
 
 
 
 
 
Na het avondeten heeft er een demonstratie 
zegenvissen plaatsgevonden. Met behulp van dit 
grote net werd een behoorlijke hoeveelheid vis 
aan de kant gebracht, waaronder kolblei, baars, 
blankvoorn en zelfs jonge snoekbaars.  

Arthur de Bruin tijdens zijn presentatie over de grote 
modderkruiper 
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De avond werd voortgezet met een lezing van 
Arthur de Bruin waarbij hij inging op de 
historische en huidige verspreiding van de grote 
modderkruiper. Deze soort heeft bij de meeste 
RAVON-vissers een bijzonder plekje veroverd. 
De avond werd verder sociaal voortgezet met 
mooie verhalen en  de juiste versnaperingen. 
 
Al snel was het zondagochtend en dus de laatste 
dag. Een weekendje met RAVON op stap is 
altijd te kort! Er stonden echter nog twee 
visuitstapjes op het programma. Die ochtend 
waren de weersomstandigheden beduidend 
minder florissant. Het hemelvocht vloeide 
rijkelijk en zou die dag ook niet meer stoppen.  
 
Het kon de pret echter niet drukken, want de 
eerste visexcursie was erg interessant. Er werd 
een demonstratie gegeven van het electrovissen 
waarbij diverse vissoorten zoals baars, pos, 
blankvoorn, riviergrondel en zeelt zijn gevangen. 
Jan ‘de oude rocker’  Jeucken heeft ons in de 
stromende regen de ene na de andere anekdote 
verteld.  

 
Een deel van de groep heeft nog energie 
gestoken in het zegenvissen in de Waddenzee 
waarbij onder meer brakwatergrondels, spiering, 
haring, zeenaalden en harders zijn gevangen.  
 
De WVOF (Werkgroep Vissen Onderzoek 
Friesland), die sinds begin dit jaar actief is, is blij 
dat RAVON zich heeft ingezet om dit 

evenement naar het noorden te houden. Bij deze 
willen wij uit naam van alle deelnemers Elsa 
Brokkelkamp en Willem Kuijsten bedanken voor 
de organisatie van dit zeer geslaagde 
vissenweekend.  


