
Vissen? 
Altijd de VISpas mee!
Als lid van een hengelsportvereniging krijg je de VISpas, 
waarna je met twee hengels mag vissen in alle wateren van 
deze vereniging. En dat niet alleen: je krijgt meteen de  
Landelijke Lijst van Viswateren, waarmee je in 80% van alle 
Nederlandse wateren mag vissen!
De VISpas is er in een aantal variaties, om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij de wensen van de sportvisser. Vrijwel altijd is 
de ‘gewone’ VISpas de beste keuze. Voor fanatieke zeesport-
vissers die alleen op zee vissen is er de zeeVISpas. Ben je nog 
geen 14 jaar, maar wil je wel met twee hengels of op roofvis 
vissen, neem dan de jeugdVISpas. 
Om het vissen voor 
de jeugd zo 
laagdrempelig 
mogelijk te 
houden, mag je 
tot je 14de jaar 
met één hengel 
zonder vergunning 
vissen. De enige voorwaarde: een volwassen begeleider die 
in het bezit is van de juiste papieren.

Kijk voor een hengelsportvereniging bij jou in de buurt of 
voor meer informatie over de VISpas op www.vispas.nl. Meer 
weten over het werk van Sportvisserij Nederland? Kijk dan op  
www.sportvisserijnederland.nl.
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Jaarlijks gaan bijna twee miljoen 

mensen in Nederland vissen. Niet 

verwonderlijk natuurlijk, want sport

vissen is een heerlijke hobby. Het 

buiten zijn in de natuur, de dagelijkse 

zorgen ver weg en de 

mogelijkheid van een  

mooie vangst: vissen  

is spanning en 

ontspanning 

tegelijk!

Nederland: 
visland bij uitstek
Nederland is een paradijs voor sportvissers met zijn vele 
stadswateren, kanalen, rivieren, meren en plassen. Elk water-
type kent zijn eigen visstand, waardoor het mogelijk is al-
lerlei verschillende vistechnieken te proberen. Je kunt met 
de vaste hengel of feederhengel op voorn en brasem vissen, 
met de spinhengel actief achter de baars en snoek aan, 
vliegvissen op mooie ruisvoorns of met karperhengels een 
gigantische karper vangen. 
Ook op zee is het goed vissen. Vanaf het strand kun je plat-
vis, kabeljauw en zeebaars vangen en een dagtocht met een 
sportvisboot is een schitterende ervaring.

Vissen is voor 
iedereen
Vissen kan op allerlei manieren: lekker lui in het 
zonnetje op een stoel, de hele dag struinend in de 
polder of de branding trotserend aan zee. Juist die 
variatie en de vele mogelijkheden die Nederland 
biedt, maakt het vissen zo aantrekkelijk. Er zijn al-
tijd goede stekken te vinden, zowel dicht bij huis als 
verder weg. Sportvisserij is voor iedereen. Voor 
jong en oud, man of vrouw, alleen of met het hele 
gezin. Bovendien is voor elk budget een hengelset 
te koop, dus het vissen hoeft zeker niet duur te 
zijn. 

Vissen zonder zorgen

Als je zorgeloos in veel wateren wil vissen hebben we een goed 
advies: word lid van een hengelsportvereniging. In bijna elke 
plaats in Nederland is een hengelsportvereniging te vinden. Je 
bent al lid van een hengelsportvereniging voor een bedrag van 
30 tot 45 euro per jaar en daar krijg je veel voor terug. Een 
actieve vereniging zorgt voor een gezonde visstand, goed toe-
gankelijke visplekken en organiseert allerlei leuke activiteiten. 
Ook kun je er het vissen leren. Een garantie op goede vangsten 
kunnen we niet geven, maar zeker is dat onze 900 hengel-
sportverenigingen er alles aan doen om te zorgen dat je plezie-
rig kunt vissen. Lid worden van een hengelsportvereniging is 
daarom een must voor elke sportvisser.


