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Back to basics
Sven Dijkstra (1995)
Als fervent sportvisser en gecertificeerd VISmeester heeft Sven in
2017 zijn grote passie uitgebreid met visgidsactiviteiten.
Wil je de basis van het vissen leren, dan kun je uitstekend bij Sven
terecht voor het vissen met de vaste stok in heel Overijssel en
daarbuiten. Alle benodigde materialen zijn uiteraard beschikbaar
voor een volledige visdag voor individuele personen, maar ook
voor groepen.
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Wil je eens een unieke teambuilding binnen je bedrijf of organi
satie, neem dan contact op met Sven voor de mogelijkheden.
Ook voor kinderfeestjes, viswedstrijden of familieweekenden
biedt Sven een leuk en leerzaam programma aan. Kinderen met
autisme kunnen met een-op-een begeleiding een fantastische
visdag beleven met Sven.
Contact: VisgidsSven@gmail.com | 06-39811981

sportvisserijoostnederland.nl

Allround vissen!
Eeuwe Weening (1974)

Hightech bootvissen
Ingmar Boersma (1967)

Voor een ervaren visgids op de wateren in de Noordoostpolder
en de Overijsselse Vecht ben je bij Eeuwe aan het juiste adres.
Met ruim 35 jaar ervaring binnen elke discipline van de hengel
sport kun je veel van hem leren.
Voor elke vorm van vissen heeft hij de benodigde materialen
beschikbaar.

Zoek je een visgids met tientallen jaren viservaring in en rondom
Zwolle in alle seizoenen, met kennis van het water en het mate
riaal, dan ben je bij Ingmar Boersma aan het juiste adres.

Je kunt individueel een visdag boeken met Eeuwe, maar ook met
een groep tot maximaal 15 personen. Naast het gidsen verzorgt
Eeuwe ook lezingen over verschillende visserijen, viscursussen en
themadagen. Zelfs een week karpervissen behoort tot de uitge
breide mogelijkheden.
Voor groepen is een visdag ook uit te breiden met nevenactivi
teiten, zoals bijvoorbeeld nachtvlinder excursie of een barbecue.
Contact: eeuweweening@gmail.com | 06-42834383

Hobie Kayakvissen
Frans Boonstra (1966)
Frans neemt je graag mee voor een unieke ervaring: vissen vanuit
een Hobie viskajak op water van jouw keuze in Overijssel of in
andere provincies. Beleef een prachtige natuur- en viservaring
doordat je dicht op het water zit en daardoor in feite één bent
met de natuur.
Vissen in kanalen, rivieren, meren of havens op roofvis, zoals
snoekbaars en baars, maar ook een uitstapje naar het Oost
voornse Meer om forel en (grote) bot te vangen, behoren tot de
uitgebreide mogelijkheden.
Naast het kajakvissen is het ook mogelijk om, eventueel samen
met je vismaten of kind(eren), met Frans te vissen vanaf de kant op
roofvis en daarbij de verschillende technieken te leren kennen.
Contact: 06-23796825 | boonstfj@xs4all.nl | www.kayakfisher.nl

Je kunt met Ingmar een hele of halve dag roofvissen of wit
vissen vanuit zijn comfortabel ingerichte en van alle moderne
apparatuur voorziene visboot. Natuurlijk kun je ook kiezen voor
een hele of halve dag vissen op roofvis of witvis vanaf de kant.
Ingmar heeft alle benodigde materialen voor je beschikbaar.
Vraag naar de extra mogelijkheden zoals een geheel verzorgde
lunch of een volledig arrangement inclusief overnachting.
Contact: ingmar@visgids.nl | 06-50510055 | www.visgids.nl
aangesloten bij www.dutchfishingguides.nl

