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Voor de verbetering van de vismogelijk-
heden, het watermilieu en de vangst-
kansen wordt door de hengelsport-
verenigingen, federaties en Sportvisserij 
Nederland veel werk verzet. Het geld dat 
nodig is voor al die activiteiten wordt door 
de sportvissers zelf bijeengebracht via de 
aanschaf van de (Kleine) VISpas.  

Deze visdocumenten vormen samen met de 
bijbehorende lijsten van viswateren de wettelijk 
vereiste schriftelijke toestemming om te mogen 
sportvissen. Via deze documenten wordt de 
sportvisserij gereguleerd, mede in het belang 
van het visstandbeheer. Controle op het bezit 
van deze visdocumenten is daarom van het 
grootste belang.  

De cursus Controle Sportvisserij is een 
eendaagse cursus, die vooral bestemd is voor 
controleurs van hengelsportverenigingen. Je 
maakt tijdens de cursus kennis met het stelsel 
van visserijregels, sportvisdocumenten, 
voorwaarden gebruik van de VISpas, afspraken 
maken met je controleteam en de sociale 
vaardigheden bij controle aan de waterkant. 

Tijdens de praktijkgerichte cursus leer je om de 
controle aan de waterkant op een goede manier 
te laten verlopen. Om deze praktische cursus 
optimaal te benutten, vraagt Sportvisserij 
Nederland de cursist om ruim voor de cursusdag 
het cursusmateriaal te bestuderen, eigen te 
maken en uiterlijk 4 weken voor de cursusdatum 
het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leer 
je deze kennis in de praktijk te brengen.  

Kennis van zaken 

Voorwaarde voor een goede controle is dat de 
controleurs over voldoende kennis beschikken 
van de regelgeving rond de sportvisserij. In de 
Veldgids Controle Visdocumenten wordt de 
belangrijkste regelgeving behandeld. 
Verenigingscontroleurs kunnen daarnaast de 
cursus Controle Sportvisserij van 
Sportvisserij Nederland volgen, waarbij ook 
nader wordt ingegaan op de sociale 
vaardigheden aan de waterkant. 

 

Ambassadeurschap 

De verenigingscontroleurs zijn echter niet alleen 
de ogen en oren van de vereniging aan de 
waterkant, maar zijn voor veel sportvissers ook 
het GEZICHT van de vereniging! Als zodanig 
zijn zij belangrijke verenigingsambassadeurs. 
Zij vertegenwoordigen de hengelsportvereniging 
naar de sportvissers toe; zowel naar de leden als 
naar niet-leden.  

Hun controlerende taak staat daarbij natuurlijk 
voorop, maar het ambassadeurschap wordt 
vaak vergeten. En dat is een gemiste kans!  

Casussen 

Tijdens de cursus Controle Sportvisserij maak je 
kennis met het stelsel van sportvisdocumenten, 
je leert afspraken maken met je controleteam 
en je leert en oefent enkele sociale 
vaardigheden bij controle aan de waterkant. 
Daarnaast komt tijdens de cursus ook het 
ambassadeurschap van de 
verenigingscontroleur uitgebreid aan bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.8. Cursus Controle sportvisserij 


