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Gijs Boot (4)

Als afgestudeerd marinebioloog weet Gijs Boot alles 
van water. Hij ziet zijn kandidaatstelling als een groot 
avontuur. Hij is verkiesbaar op plaats vier van het wa-
terschap Vallei en Eem.

Wat is uw achtergrond? 
“Ik woon in Amersfoort en in het dagelijks leven ben ik leraar op een mid-
delbare school. Ik geef de vakken biologie, algemene natuurwetenschappen 
en natuurleven en technologie. Als marine bioloog weet ik veel van zeewater, 
maar ook zoetwatervisserij is mijn passie.

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis al jaren. Het liefst op zee, maar ook andere visserij vind ik erg leuk. 
Vroeger viste ik altijd met mijn vader, deden we onderling wedstrijdjes wie de 
meeste vis kon vangen. Tegenwoordig vis ik helaas te weinig omdat ik vorig 
jaar een huis heb gekocht en dit jaar vader ben geworden.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Mijn vriendin tipte me eigenlijk bij toeval over Water Natuurlijk. Het feit dat 
het geen politieke partij is en alles om water draait, spreekt mij bijzonder aan. 
Natuurlijk is het begrip water heel breed en spelen er verschillende belangen, 
maar ik denk dat we via Water Natuurlijk een hoop kunnen bereiken. Ik zet 
mij graag in voor de natuur en wil ervoor zorgen dat sportvissers serieus 
genomen worden en er naar ons wordt geluisterd.”

Welke speerpunten voor de hengelsport heeft u?
“Het belangrijkst vind ik de toegankelijkheid van het water. Mensen moeten 
kunnen genieten van 
water en de natuur, 
ook in hun directe 
leefomgeving. Het 
moet dus voor alle 
recreanten toegan-
kelijk zijn, ook voor 
vissers. Langs de Eem 
richting het Gooimeer 
zijn bijvoorbeeld veel 
te weinig visplekken.
Verder vind ik vismi-
gratie een belangrijk 
onderwerp. Er moeten 
bijvoorbeeld meer 
vistrappen worden 
aangelegd zodat 
trekkende vissen geen 
onoverkomelijke ob-
stakels tegen komen, 
alles moet zo open 
mogelijk zijn.”

Dit zijn jouw
sportviskandidaten van
WAtErscHAp VAllEi En EEm

Dirk WEVEr (11)

Dirk Wever uit nijkerk heeft al een jarenlange ervaring 
als waterschapsbestuurder. Hij heeft dan ook geen 
moment getwijfeld om zich aan te melden voor Water 
natuurlijk. Hij is verkiesbaar op plek 11.

Wat is uw achtergrond?
“In het dagelijks leven ben ik projectsecretaris bij het planbureau leefomge-
ving van de rijksoverheid. Verder ben ik voorzitter bij hengelsportvereniging 
‘Hoop op geluk’.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis al mijn hele leven en ben al 42 jaar lid van dezelfde vereniging. Sinds 
ik in het bestuur van de vereniging zit, vis ik nog maar vijf à zes keer per jaar. 
Maar ik ga wel altijd één keer per jaar naar Noorwegen om te zeevissen, zodat 
ik in ieder geval elk jaar wat visjes vang.”
 
Waarom Water Natuurlijk?
“Vanaf 1994 tot 1998 heb ik in het waterschapsbestuur gezeten en vanaf 
2003 zit ik weer in het bestuur. Daar kwam ik terecht omdat ik al gemeen-
teraadslid was en me altijd hard heb gemaakt voor recreatief medegebruik 
van het water. Pas toen ik in het bestuur van de hengelsportvereniging kwam, 
ben ik me gaan beseffen hoeveel het waterschap eigenlijk betekent voor de 
hengelsport. Bovendien werkte ik al sinds 1994 samen met de milieufedera-
tie, dus voor mij was het een logische stap om me aan te melden voor Water 
Natuurlijk.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“De bereikbaarheid van oevers kan natuurlijk altijd beter. Daarnaast moeten 
de stuwen en gemalen weg of visvriendelijk worden gemaakt. Verder zie ik 
graag dat recreatie standaard wordt in het waterschap. Dus niet pas over re-
creatiemogelijkheden nadenken als iemand het zegt, maar er altijd actief mee 
bezig zijn. Een ander idee is om de visrechten voor een symbolisch bedrag 
aan te bieden aan verenigingen. Als 
je kijkt hoeveel tijd en energie wij als 
vissers bijvoorbeeld in VBC’s steken, 
dan vind ik dat het waterschap iets 
terug kan doen door de visrechten 
goedkoop aan ons aan te bieden – ui-
teraard op voorwaarde dat we blijvend 
verantwoordelijk omgaan met het 
water en de omgeving. Want eigenlijk 
is het best krom dat wij de enigen 
zijn die betalen voor het gebruik 
van water. Terwijl iedereen zonder 
belasting te betalen kan zwemmen 
en met een boot het water opgaat. De 
dijkgraaf van Vallei en Eem steunt mij 
in dit plan en op dit moment wordt er 
al over gepraat in het waterschap.”
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nw-nederland, gooi en 
eemland e.o., randmeren

pAul BlokDijk (5)

paul Blokdijk is een bekende 
naam in de vliegviswereld. Hij is 
al jaren actief voor de Vereniging 
nederlandse Vliegvissers (VnV) 
en ontving daarvoor onlangs de 
 koninklijke onderscheiding ridder 
in de orde van oranje-nassau.

Wat is uw achtergrond?
“Ik woon in Houten en heb tien jaar lang in het 
bestuur gezeten van de VNV. Nog altijd werk ik 
mee aan het tot stand komen van het blad de 
Nederlandse Vliegvisser. Verder geef ik een paar 
keer per jaar les op de vliegvisschool.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik beleef heel veel plezier aan het vliegvissen en 
probeer dan ook toch zeker één keer per week te 
vissen. In de zomer trek ik samen met mijn vrouw 
altijd twee maanden in de caravan door Scandi-
navië. Genoeg vismogelijkheden daar.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik werd gevraagd door de POS. Vroeger was ik 
voorzitter van de commissie visstandbeheer van 
de NVVS en adviseur voor het Visplatform Stichtse 
Rijnlanden, zodat ik al veel contact had met het 
waterschap. De samenwerking met de groene 
jongens en de vissers vind ik erg interessant. 
Natuurlijk zullen we soms flink discussiëren over 
zaken als ABB, maar ik vind het positief dat we 
samenwerken. We kunnen volgens mij veel van 
elkaar leren en samen goede oplossingen beden-
ken. Vergeleken met andere partijen denk ik dat 
wij samen onderscheidend kunnen optreden.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Ten eerste wil ik proberen om eindelijk tot een 
VBC te komen. Daar zijn we al jaren mee bezig, 
maar het duurt en duurt maar. Ik hoop dat we nu 
wat meer druk kunnen uitoefenen. Dan is er nog 
het kreeftenverhaal en dat van de exoten in het 
algemeen. Er wordt niks aan de kreeften gedaan 
omdat het waterschap zich alleen bezighoudt met 
vis en water. Wat mij betreft moet de schadelijk-
heid van exoten worden onderzocht. Indien ze 
schadelijk blijken te zijn, moet er wat aan gedaan 
worden – en niet eerder. Want wat is er bijvoor-
beeld mis met de roofblei of de bruine forel? Een 
ander specifiek geval waar wij in de regio mee 
te maken hebben, zijn 
de te kleine duikers 
waardoor er heel veel 
kroos is. In de zomer 
sterven er daardoor 
vissen vanwege 
zuurstofgebrek. Daar 
moet iets aan worden 
gedaan.”

HooGHEEmrAADscHAp 
DE sticHtsE 
rijnlAnDEn

jAn oor (9)

jan oor is een geboren Amster-
dammer maar woont al twintig 
jaar in nieuwkoop. Hij is gestopt 
met werken en heeft dus genoeg 
tijd om zich met volle overgave in 
te zetten voor het hoogheemraad-
schap van rijnland.

Wat is uw achtergrond?
“Tot voor kort was ik raadgevend actuaris, maar 
daar ben ik mee gestopt. Na een oproep in Hét 
Visblad besloot ik me aan te melden voor Water 
Natuurlijk. Ik ben al vice-voorzitter van de Vereni-
ging Nederlandse Vliegvissers en dit lijkt mij een 
mooie extra uitdaging om me in te zetten voor de 
hengelsport.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik ben zelf een echte vliegvisliefhebber, maar 
andere visserijen vind ik ook leuk. Vroeger, toen 
ik druk was met werk en weinig tijd had, ging ik 
meestal een hele week naar een tropisch oord 
om te vissen. Nu zoek ik het dichter bij huis, 
bijvoorbeeld met de vliegenlat achter zeebaarzen 
aan bij de pier van IJmuiden.”

Waarom Water Natuurlijk?
“De reden waarom ik op deze lijst sta, is dat 
Water Natuurlijk één agendapunt heeft: water. 
Politieke partijen hebben altijd een dubbele 
agenda. Dan wordt het altijd een kwestie van 
geven en nemen, terwijl Water Natuurlijk zich op 
één onderwerp concentreert.”
 
Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Ik word in de eerste plaats een zetbaas van de 
sportvissers en laat me graag door deskundigen 
adviseren als ik gekozen mocht worden. Als het 
op concrete speerpunten aankomt denk ik aan de 
volgende zaken: herstel vismigratie, terugdringen 
of visvriendelijker maken van gemalen, meer 
ruimte en verplaatsingmogelijkheden voor de vis 
door versnippering van de polder tegen te gaan. 
Een ander belangrijk en lokaal punt is visvriende-
lijk maaien, dat gebeurt nog niet in Rijnland.”

sjAAk VAn DEr BliEk (5)

sjaak van der Bliek is al jaren 
actief voor meerdere hengelsport-
verenigingen en VBc’s. Hij stelt 
zich dan ook graag kandidaat voor 
de komende waterschapsverkie-
zingen.

Wat is uw achtergrond?
“Tot mijn pensioen was ik verkeersvlieger. Eerst 
vloog ik met helikopters naar boorplatformen, 
later ben ik omgeschoold en heb ik voor de KLM 
gewerkt. En sinds kort woon ik in de ‘stad van 
de zon’: Heerhugowaard. In een van de groenste 
wijken van Nederland, met gelukkig een hoop 
viswater in de buurt.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis heel veel. Wedstrijden op zee, witviswed-
strijden en vooral baarswedstrijden. Ik ben zelfs 
Nederlands kampioen baarsvissen geweest. 
Verder doe ik alles: snoeken, karperen, zeevissen. 
Ik ben lid van maar liefst vier verenigingen.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik zit al jaren in het bestuur van hengelsport-
verenigingen en VBC’s en het leek mij en de 
federatie een goed plan dat ik mij verkiesbaar zou 
stellen. Daarbij ken ik het waterschap al goed van 
de vergaderingen over de Kaderrichtlijn Water die 
ik heb bijgewoond en ben ik geabonneerd op hun 
blad in Hollands Noorderkwartier. Al met al ben 
ik dus al goed op de hoogte en aardig ingelezen. 
Bovendien is het een goede zaak dat er iemand 
in het bestuur komt die namens de vissers direct 
invloed kan uitoefenen.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Baggeren is hier in veel wateren echt noodza-
kelijk. Het bagger zou je dan kunnen storten in 
enkele hele diepe (tot soms wel 21 meter) meren 
in de regio waar op de bodem geen leven moge-
lijk is vanwege zuurstofgebrek. Die meren krijgen 
dan een mooie diepte, wat goed is voor de vissen 
en de vissers. Ik weet niet of het kan, ik vind dat 
naar dit soort zaken moet worden gekeken.
Ook moet er meer aandacht komen voor vismi-
gratie. Gelijke waterpeilen waar dat mogelijk is, 
er zijn nu te veel stuwen en obstakels. Wat ik 
verder zie is dat heel veel water hier te helder 
wordt, waardoor het vol met planten komt te 
zitten. Soms kun je er 
niet eens meer vissen. 
Dat komt onder meer 
doordat er geen aan-
dacht is voor nitraten 
in de bodem. Dat gaat 
de komende jaren 
echt een probleem 
worden.”

HooGHEEmrAADscHAp 
HollAnDs 
noorDErkWArtiEr

HooGHEEmrAADscHAp 
VAn 
rijnlAnD
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HooGHEEmrAADscHAp AmstEl, Gooi En 
VEcHt

WiEGErt DulfEr (3)

Wiegert Dulfer is een ervaren 
kracht waar het de waterschap-
pen betreft. Hij heeft van 2000 tot 
2004 in het waterschapbestuur van 
Amstel, Gooi en Vecht gezeten en 
is bovendien werkzaam bij rijkswa-
terstaat. 

Wat is uw achtergrond?
“Ik woon in Amsterdam en heb daar al ervaring 
opgedaan als bestuurder. Namens de Amsterdam-
se hengelsportvereniging heb ik mij in het water-
schap al ingezet voor de sportvisser. Zo heb ik 
voor elkaar gekregen dat bij de bouw van nieuwe 
wijken en infrastructuur de bouwer verantwoorde-
lijk is voor het aanwezige water. Vroeger werden 
sloten leeggepompt of dichtgegooid zonder aan de 
vis te denken. Verder ben ik nog hoofdredacteur 
van ons verenigingsblad ‘Vissen’ en ben ik voorzit-
ter van VBC Amsterdam-Rijnkanaal.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis zelf zoveel als het kan, alleen ben ik meest-
al erg druk. Ik de winter ga ik graag snoeken in de 
polder en in de zomer vis ik meestal op winde en 
harder aan het IJ.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik denk dat de samenwerking met de groenen 
goed is. Zij willen schoon en gezond water en dat 
heeft de vis ook nodig. Alleen willen wij ook graag 
gebruik maken van het water – het moet geen 
museum worden. Zeker in Amsterdam waar veel 
mensen dicht op elkaar wonen is het belangrijk 
dat de waterkwaliteit en de toegankelijkheid goed 
is. Daarbij zullen we compromissen moeten slui-
ten met de groenen, maar dat moet geen punt zijn 
als wij ons als sportvissers maar netjes gedragen 
langs de waterkant.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Deze regio heeft heel veel blauw en alleen Am-
sterdam telt al 20.000 sportvissers. Die moeten 
gebruik kunnen maken van al dat water. Daar-
naast moeten we de versnippering van de polder 
tegengaan: weg met de stuwen. In de polders 
wordt de waterkwaliteit wel beter en ontwikkelt 
de snoek zich goed, maar het ruisvoornbestand 
blijft achter door de migratiebarrières.
Verder moeten we kijken naar achterstallig bag-
geronderhoud. Denkbaar is om sommige sloten 
diep te houden voor 
overwintermogelijk-
heden, andere sloten 
kunnen dan weer 
ondiep blijven. Zo 
creëer je verschil-
lende biotopen die 
interessant zijn voor de 
sportvisser.”

mArco krAAl (7)

marco kraal is als boegbeeld van 
Vis-tV en sportvisserij nederland 
een bekend gezicht in sportvis-
serskringen. Door zich via Water 
natuurlijk kandidaat te stellen wil hij 
sportvissers meer te betrekken bij 
het waterbeheer.

Wat is uw achtergrond?
“Ik ben bioloog en werk met zeer veel plezier én 
voldoening bij Sportvisserij Nederland. Mijn werktijd 
verdeel ik tussen het maken van het vakblad 
Visionair, het behartigen van sportvisserijbelangen 
en het samen met Ed Stoop presenteren van Vis-TV. 
Daarnaast woon ik onder één dak met een stoere 
buitenvrouw en ben ik vader van een fantastische 
zoon.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Bij velen sta ik waarschijnlijk nog steeds te boek 
als karpervisser, maar ik ben steeds allrounder 
geworden. Hoewel ik nog regelmatig overnacht 
in een bivvy, vis ik ook met plezier op brasem en 
snoekbaars. Wat die laatste vis betref pak ik bij 
voorkeur de boot, ook voor het ultieme gevoel van 
vrijheid. Wie net als ik regelmatig bij zonsopkomst 
voorzien van hengels en een doos kunstaas de grote 
plas op vaart, weet wat ik bedoel.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Water Natuurlijk biedt een uitgelezen mogelijk-
heid om ons water nog natuurlijker, gezonder en 
toegankelijker te maken. Daarbij wil ik me via Water 
Natuurlijk actief inzetten voor een waterschap dat 
dit water terug geeft aan de burgers. Water is er 
immers om te beleven en van te genieten, zowel in 
de natuur als vlakbij huis. Mensen horen thuis in de 
natuur en waterrecreatie – waaronder sportvisserij 
– is juist ook essentieel voor het behoud en herstel 
van de natuur.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Ik wil sportvissers meer betrekken bij het water-
beheer. Zij vormen een van de grootste gebruikers-
groepen en zijn de ogen en oren aan de waterkant. 
De waterbeheerder dient daarbij actief deel te 
nemen in visstandbeheercommissies. Een andere 
belangrijke uitdaging ligt in het verbeteren van de 
leefomgeving voor vissen. Met vaak eenvoudige 
maatregelen kunnen wateren veel visvriendelijker 
worden ingericht. Verder denk ik dat het water in de 
stad veel natuurlijker 
en aantrekkelijker kan 
worden gemaakt. Ook 
in woonomgevingen 
kan en moet het 
water veel meer ruimte 
krijgen.”

rEnE VAn DE GEijn (11)

Als inwoner van Almere en secre-
taris bij Hengelsportvereniging 
ons Genoegen weet rene van de 
Geijn als geen ander wat er speelt 
bij de sportvissers in de regio. Hij 
is verkiesbaar op plaats 11 van 
het waterschap Zuiderzeeland. Hij 
heeft dus jullie voorkeursstemmen 
nodig!

Wat is uw achtergrond?
“Ik ben zelfstandig ondernemer en run samen 
met mijn vrouw een zaak waar we onder meer 
scooterbanden en -olie importeren. Daarbij zijn 
wij min of meer de uitvinder van de LPG scooter. 
Milieubewust en groen bezig zijn vind ik erg 
belangrijk.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik zou elke dag wel willen vissen, maar door de 
drukte van een eigen zaak komt het er helaas te 
weinig van. Als ik ga vissen, doe ik dat hier in de 
buurt. Er zijn gelukkig genoeg mooie plekken in 
Flevoland.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Op deze manier kunnen we als sportvissers een 
stem krijgen in het beleid van de waterschappen. 
Nu worden we nog niet altijd als een serieuze 
groep beschouwd, maar dat kan met Water 
Natuurlijk veranderen. Daarbij moeten we in 
deze regio oppassen dat wonen niet belangrijker 
wordt dan water en natuur en er voortdurend 
maar wordt bijgebouwd. We hebben vanuit de 
vereniging al goede contacten met de gemeente, 
maar in het bestuur van het waterschap kan ik 
ook echt meebeslissen en zaken aanpakken. Met 
behulp van deze nieuwe contacten kan ik een 
hoop bereiken voor de hengelsport.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“In Flevoland zijn we gezegend met een hoop 
goed viswater en een mooie visstand. Die moeten 
we koesteren door onder meer blijvend aandacht 
te besteden aan de waterkwaliteit. En waar 
mogelijk moet er water bijkomen. Bij de bouw 
van nieuwe wijken moet er bijvoorbeeld aandacht 
zijn voor goed viswater. Omdat ik op een relatief 
lage plek (11) op de kandidatenlijst sta, ben ik 
aangewezen op voorkeursstemmen om in het be-
stuur te komen. Ik ben 
de enige sportvisser 
op de lijst, dus kan als 
enige de belangen van 
de sportvissers in de 
regio behartigen!”

WAtErscHAp 
ZuiDErZEElAnD


