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Geachte minister Verburg, 
 
 
Op 6 maart vroeg u ons naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer te heroverwegen of  
het verbod op het rallyvissen ook in Groningen en Drenthe door ons eerder kon worden ingevoerd  
dan 1 januari 2010. 
 
Dit verzoek is door ons uitgebreid besproken met onze regionale hengelsportfederatie Groningen 
Drenthe. Helaas moeten wij u echter berichten dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Voor 
Groningen en Drenthe is heel bewust gekozen voor een iets langer durend afbouwtraject en in deze 
twee provincies bestaat er geen draagvlak om dit te versnellen. Daarbij heeft het in alle 
redelijkheid ook niet echt meerwaarde. 
 
Jarenlang is door medewerkers van uw ministerie en ons gesproken over beëindiging van de 
rallyvisserij. Omdat tot 2007 de zogenaamde ‘vrije hengel’ bestond (het recht om zonder 
vergunning met één hengel te vissen in de zogenaamde openbare vaarwateren), was een 
rijksregeling nodig. Deze is nooit getroffen.  
 
Na opheffing van de sportvisakte en de ‘vrije hengel’ via wijziging van de Visserijwet per 1 januari 
2007 is door Sportvisserij Nederland via de VISpas en de Kleine VISpas direct het verbod op de 
rallyvisserij in Nederland ingevoerd.  
 
Uitgezonderd waren de provincies Groningen en Drenthe. Omdat hier de bakermat ligt van de 
rallyvisserij, was er meer tijd nodig om te komen tot voldoende draagvlak voor het invoeren van de 
maatregel en het omschakelen naar andere vormen van wedstrijdvisserij.  
Door onze regionale hengelsportfederatie Groningen Drenthe is echter direct haar verantwoorde-
lijkheid genomen en na uitvoerig en soms heftig overleg een afbouw regeling overeengekomen, 
welke leidt tot het verbod per 1 januari 2010.  
Door het bestuur van de federatie is in het voorjaar van 2008 geconstateerd dat de afbouw en 
ombouw van de rallyvisserij voorspoedig verloopt. Er bestaat echter geen draagvlak voor het open 
breken van de afspraken en dit zou het huidige goed lopende traject volstrekt nadelig doorkruisen.  
 
Bij het rallyvissen of zogenaamde vrije viswedstrijden gaat het erom dat de deelnemers over een 
bepaald gebied uitzwermen, de gevangen vis direct doden en meenemen naar een centraal punt 
ter bepaling van de uitslag. De sportvisserij ziet van deze vorm van wedstrijdvisserij af, omdat het 
volgens haar geen pas heeft om viswedstrijden te houden die ten koste gaan van de vis (negatief 
imago sportvisserij), ondanks dat betreffende vissen veelal worden afgevoerd naar een 
vismeelfabriek of worden gebruikt als voer voor de eigen kat. 
 



Door tegenstanders van de sportvisserij wordt het rallyvissen echter getekend door incidenten als 
zou men vissen levend laten stikken in een plastic tas.  
 
Daarbij zou men ook dit nog in een perspectief kunnen zien. Bijvoorbeeld vangsten op zee die op 
dek worden gestort, vissen die gedurende langere tijd in fuiken verblijven, het gebruik van staand 
want en kieuwnetten door de beroepsvisserij en periodiek grootschalige brasem afvissingen enkel 
om wateren helderder te krijgen, hetgeen door sommige waterschappen wordt gepropageerd. 
 
Wij hebben ons best gedaan en uw verzoek wel overwogen. Wij rekenen op uw begrip voor ons 
besluit. In de verwachting u aldus naar tevredenheid te hebben geantwoord, tekenen wij, 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joop Bongers 
Directeur  


