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Dit jaar vond het Vissenweekend plaats van 11 tot en met 13 
oktober in Overijssel. We verbleven aan de voet van de Sallandse 
Heuvelrug in groepsaccommodatie De Bosrand. De focus lag 
dit jaar op de stroomgebieden van de Regge en de Overijsselse 
Vecht. Deze stroomgebieden liggen in een prachtig landschap 
en bieden een grote verscheidenheid aan watertypen. We 
verwachtten dan ook een groot aantal vissoorten, van typische 
beekvissen als serpeling, kopvoorn en rivierdonderpad tot 
poldervissen als kleine modderkruiper, kroeskarper en grote 
modderkruiper. Daarnaast komt de zeldzame kwabaal in het 
gebied voor, maar zouden we die boven water krijgen?

Doel
De beschrijving in de aankondiging van het vissenweekend 
sprak tot de verbeelding: dit wordt mooi! En hoe! Eenmaal 
aangekomen bleken we moeiteloos te mengen in een levendig 
gezelschap van ontspannen en bevlogen mannen en vrouwen. 
Velen, net als wij, waren er voor het eerst bij. Na de vissenquiz 
(Pfff… petje af voor de winnaar Teddy Dolstra!) volgde een 
presentatie van Jeroen Bosveld over de kwabaal (wauw!). En 

RAVON Vissenweekend 2013
daarna vertelden onze gastheren, Martijn Schiphouwer en 
Arthur de Bruin, waar we voor waren gekomen; de Visatlas 
Overijssel! RAVON wil de komende jaren samen met 
Sportvisserij Oost Nederland en EcoGroen Advies aan deze atlas 
werken. Daarvoor moesten nog wel wat lege blokken op de kaart 
worden ingekleurd. We konden de volgende dagen aan de slag 
met schepnetten, zaklampen, duikpakken en zegens. Het doel 
heiligt de middelen, zeg maar.

Teamwerk
De ontbijttafels blijken een goede plek om elkaar te ontmoeten. 
Mensen die hebben overnacht in de accommodatie en mensen 
die er alleen vandaag bij zullen zijn, vormen langzaamaan een 
compleet onderzoeksgezelschap. Het onderzoeksgebied blijkt 
in acht vakkenclusters onderverdeeld en ook de groep wordt 
in acht teams gesplitst. Sommigen gaan het vlakke boerenland 
onderzoeken, anderen het stroomgebied van Regge en Vecht. 
Geweldig om met een simpele steek onderwater zoveel vis 
naar boven te halen. En wat is een klein zeeltje mooi! Die heeft 
parelmoerkleurige kieuwdeksels. Sommige teamleden vissen 

Sfeerimpressie van het Vissenweekend 2013 (Foto's: Aad en Ester Meima & Martijn Schiphouwer)
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Op 8 augustus van dit jaar maakte Martin Bonte deze leuke foto. 
Een jonge kwak verschalkt een zonnebaars. De zeldzame reiger 
verbleef drie weken in de woonwijk Berghuizen in Oldenzaal. 
Daar wist hij menig visje te vangen, waaronder deze zonnebaars. 
Het duurde een kwartier voordat de vis naar binnen was 
gewerkt. Hadden we maar meer van dit soort vogels.

vooral, anderen determineren meer. Het is een intrigerend 
gezicht. Een voorbijkomende fietsster laat zich er door afleiden en 
botst bovenop een slagboom die de weg afsluit. Ze kan gelukkig 
ongehavend verder fietsen, zij het zonder koplamp. 
We verwachtten een groot aantal verschillende soorten vissen. 
Verdeeld over de verschillende plekken bleek dat een reële 
verwachting te zijn. Grote vraag was: vangen de andere teams 
kwabaal? Bij de avondbarbecue (ook vegetarisch) bleek van niet. 
Het moest zondag gaan gebeuren. Duiken en zaklampvissen zat 
er zaterdagavond niet in vanwege het slechte weer. Maar niet 
getreurd: een prachtige fotoshow door Matthijs de Vos van www.
blikonderwater.nl en een ingelaste vissenquiz onder genot van een 
sapje en biertje zijn genoeg om goed weg te kunnen dromen. 
Zondagmorgen verdeelt het gezelschap zich over drie teams 
onder leiding van Arthur de Bruin, Martijn Schiphouwer en 
Jan Kranenbarg. Het waait erg hard en door de overvloedige 

regenval zijn waterpeil en stroomsnelheid overal behoorlijk 
gestegen. Leuk om met zo’n zegen op plekken te mogen 
komen waar je normaal nooit komt (bijv. een vistrap in de 
Vecht). Maar echt veel spectaculaire nieuwe ontdekkingen 
doen we deze dag niet. 

Resultaat
De grootste ontdekkingen waren al genoegzaam bekend: 
dat het leuk is om dit allemaal met elkaar mee te maken. En 
dat de kwabaal zo zeldzaam is dat hij zich niet zomaar laat 
vangen. Maar het goede nieuws: de Visatlas Overijssel is nog 
niet klaar. Dus tot die tijd hebben alle enthousiastelingen een 
goede reden om rond Vecht en Regge (opnieuw) te genieten 
van dit prachtige gebied!

Aad & Esther Meima

Hierbij een foto van een in herfstkleuren getooide bruine 
kikker die het wel érg bont gemaakt heeft. 'Bruine kikker' is hier 
uiteraard de soortnaam en verwijst niet naar de kleur. Ik trof het 
dier, dat zich gemakkelijk liet fotograferen, op 11 oktober tijdens 
een flinke regenbui in mijn tuin aan in Norg, Drenthe. Onze tuin 
heeft drie met elkaar verbonden vijvers, waarin o.a. veel groene 
kikkers zitten. De bruine kikker tref ik de laatste jaren slechts 
sporadisch aan.
 
Ben Geutskens
b.geutskens@hccnet.nl

Daar moeten we er 
meer van hebben!

Kikkers die het te 
bont maken


