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Sportvisserij verbindt mens en natuur

In het derde jaar van haar bestaan heeft Sportvisserij Nederland de in 2006 ingezette lijn door weten te 

trekken. Dankzij inspanningen van de bijna 1.000 aangesloten hengelsportorganisaties en tienduizenden 

vrijwilligers kon de positie van de sportvisserij verder worden versterkt. 

De sportvisserij is inmiddels stevig gegrondvest in de Nederlandse samenleving. De deelname aan de 

hengelsport is heel groot en groeit nog steeds. Ook onder de jeugd is het vissen populair. Hengelsport-

verenigingen ontplooien steeds meer activiteiten. Bij hen kun je het vissen leren. 

De sportvisserij biedt jaarlijks bijna twee miljoen Nederlanders ontspanning en avontuur. In ons volle, 

verstedelijkte land verbindt het mens en natuur. Het is genieten, het stemt tot nadenken en bezinning.  

Het woord recreatie (zich herscheppen) is zeker bij de hengelsport op zijn plaats. 

Voor velen vormt het een ‘way of life’. Het natuurbewustzijn wordt vergroot. Sportvissers hebben kennis 

van het leven in en om het water. Zij maken er deel van uit, waarderen de vis en hebben er zorg voor.

Als vrijwilligersorganisatie is de hengelsport van grote toegevoegde waarde voor de samenleving op het 

vlak van recreatie, natuur en waterbeheer. Als partner wil zij in de maatschappij functioneren. Van lokaal 

tot internationaal niveau is de hengelsport betrokken bij beleid op het gebied van water, natuur, visstand 

en openluchtrecreatie, en levert zij haar bijdrage. Dit wordt door steeds meer mensen gezien en erkend.

Openluchtrecreatie en zorg voor de vis staan binnen de sportvisserij centraal. Hierbij toont de hengelsport keer 

op keer eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Iets waar we ook wel een beetje trots zijn. Tot nu toe 

als enige besloot de hengelsport in 2008 zichzelf beperkingen op te leggen ten behoeve van het herstel van de 

ernstig bedreigde aalstand. Vanaf 2009 moet alle gevangen aal direct in hetzelfde water worden teruggezet.

Koninklijk

In 2008 gebeurde er veel. De kroon op het werk was de toekenning van het predicaat Koninklijk aan 

Sportvisserij Nederland door Koningin Beatrix. Dit gebeurde naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van 

de georganiseerde hengelsport in 2006 (de Algemeene Hengelaarsbond, voorganger van de NVVS en 

Sportvisserij Nederland, werd opgericht in 1906). Met het predicaat Koninklijk spreekt de Koningin haar 

waardering uit voor alle maatschappelijke inzet die door de vele duizenden vrijwilligers binnen de hengelsport 

is en wordt verricht. Het predicaat werd in april 2008 dan ook met gepaste trots door voorzitter Nol Sweep 

van Sportvisserij Nederland in ontvangst genomen van burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt. 

Toekomstvisie

Om als landelijk overkoepelende hengelsportorganisatie ook in de toekomst slagvaardig te kunnen opereren, 

is in 2008 een start gemaakt met het opstellen van een Beleidsplan Sportvisserij voor de periode 2010-2015. 

Diverse ontwikkelingen in de samenleving, het waterbeheer, de visstand en binnen de hengelsportorganisaties 

vereisen een nieuwe koersbepaling voor de hengelsport. 

Voor het bepalen van deze nieuwe koers wordt ruim de tijd genomen. Belangrijk is dat vanuit de gehele 

organisatie een inbreng kan worden geleverd, zodat het nieuwe beleid breed zal worden gedragen.  

Via samenwerking, krachtenbundeling en afstemming van activiteiten binnen de hengelsport moeten we 

zorgen dat ook de komende jaren de belangen van sportvissers en vissen zo goed mogelijk worden behartigd.

Nol Sweep  Joop Bongers   

Voorzitter Directeur

Voorwoord
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Groei VISpas

De grote ledengroei van bijna 20% die in 2007  

de introductie van de VISpas vergezelde, kreeg  

in 2008 een passend vervolg. Het totaal aantal 

verstrekte VISpassen kwam uit op 437.000 

exemplaren, een groei van 10.000 stuks oftewel 

2%. Deze groei, in een jaar met elkaar opeen-

volgende grote sport evenementen zoals de  

Tour de France, het WK Voetbal en de Olympische 

Spelen, laat zien dat de hengelsport een populaire 

vorm van recreatie is.

Een bewogen jaar

Het was voor de georganiseerde hengelsport een bewogen jaar. Feestelijkheden rond de 
toekenning van het predicaat Koninklijk en zware dobbers als de terugzetverplichting voor 
de aal wisselden elkaar af. Samenvattend kan worden gesteld dat de sportvisserij de wind 
stevig in de zeilen had waarbij het aantal geregistreerde sportvissers verder is toegenomen, 
evenals het maatschappelijk draagvlak voor de hengelsport. 

In het tweede levensjaar van de VISpas werd de 

uitgifte verder verbeterd, raakten de hengel-

sportorganisaties steeds beter vertrouwd met de 

procedures en verliep het gehele proces meer 

gestroomlijnd. Ook in 2008 werd veel communicatie 

rond de VISpas verzorgd. Zo werd aan verenigingen 

uitgelegd dat bij een juiste toepassing hun admini-

stratieve taken worden verlicht en hoefden sport-

vissers die lid waren van meerdere verenigingen 

dankzij de Extra VISpas geen dubbele afdrachten 

meer te betalen. Daarbij stelde de centrale 

ledenregistratie Sportvisserij Nederland in staat 

om alle aangesloten sportvissers middels twee 

speciale regio-edities van Hét Visblad van 

informatie te voorzien.

De uitwisseling van viswateren kende een forse 

uitbreiding en de aangesloten sportvissers konden 

via de VISpas en bijbehorende Landelijke Lijst van 

Viswateren in aanzienlijk meer wateren vissen. Verder 

verzorgde Sportvisserij Nederland in 2008 voor een 

groot deel van de federaties de inning van de lande - 

lijke en federatieve afdrachten bij de aange sloten 

hengelsport verenigingen, waardoor bij de federaties 

menskracht vrij kwam voor andere activiteiten.

Herstel aalstand

De afgelopen jaren werd steeds meer duidelijk dat 

het voortbestaan van de aal wereldwijd ernstig 

wordt bedreigd. Dit vormde voor de Europese Unie 

aanleiding om tot een Europese aalverordening te 

komen, waarin de lidstaten worden verplicht om 

uiterlijk eind 2008 met landelijke ingrijpende 

aalherstelmaatregelen te komen. Zo blijkt uit 

recent onderzoek dat bijvoorbeeld in Nederland 

nog maar één procent van de hoeveelheid glasaal 

intrekt in vergelijking met twintig jaar geleden. 

Sportvisserij Nederland communiceerde hierover 

uitgebreid binnen de hengelsportsector. 

Tegelijkertijd nam zij haar eigen verantwoordelijk-

heid. Na soms moeilijke discussies besloten de 

Vissen? Altijd de VISpas mee!

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 hoofdstuk	1	

Hoofdlijnen 
van 2008
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Bezoek van Staatssecretaris Tineke Huizinga.

hengelsportfederaties in juni 2008 tijdens de 

algemene ledenvergadering van Sportvisserij 

Nederland om vanaf 2009 als voorwaarde op te 

nemen in de Lijsten van Viswateren de verplichting 

om alle gevangen aal direct in hetzelfde water 

terug te zetten. Daarnaast zal extra inzet worden 

gepleegd voor onderzoek en verbetering van de 

wateren als leefgebied voor de aal.

Waterbeheer

Het beheer van de Nederlandse wateren is, mede 

onder invloed van Europese regelingen als de 

Kader Richtlijn Water en Natura 2000, steeds meer 

afgestemd op het feit dat deze het leefgebied 

vormen voor vele planten en dieren en van groot 

belang zijn voor de mens om te recreëren. Ook in 

2008 is weer veel gedaan aan het schoner en 

natuurlijker maken van wateren en het opheffen 

van migratiebelemmeringen voor de vissen in 

Nederland.

Sportvisserij Nederland en de federaties hebben in 

2008 de nodige inbreng geleverd bij de water-

beheerders. Hiertoe werden tal van visserijonder-

zoeken gedaan en sportvisserijplannen opgesteld 

en ingediend. Dit betrof ook de zoute wateren. 

Speciaal voor het Waddengebied werd de sport-

visserij visie ‘Kerend Tij’ opgesteld. Ook de website 

vismigratie.nl – waarin door Sportvisserij Nederland 

samen met de waterschappen de belangrijkste 

migratieknelpunten in de Nederlandse wateren zijn 

weergegeven – vormde een belangrijke bouwsteen 

om sturing te geven aan het waterbeheer. Verder 

droeg het platform Vissennetwerk van Sportvisserij 

Nederland bij aan het verspreiden van kennis over 

vis en visstandbeheer. 

Bezoek staatssecretaris

Staatssecretaris Tineke Huizinga van het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat bezocht in augustus het 

kantoor van Sportvisserij Nederland. Daarbij werd 

uitgebreid met haar gesproken over de sportvisserij 

en de wensen ten aanzien van het waterbeheer.  

De staatssecretaris toonde zich onder de indruk 

van alles wat Sportvisserij Nederland doet en gaf 

nadrukke lijk aan de sportvisserij als een partner  

bij het waterbeheer te zien. De maatschappelijke 

betrokken heid en deskundige inbreng van de 

hengelsportorganisaties vormden voor haar 

belang rijke punten die als basis voor samenwerking 

kunnen dienen.

Aalscholverproblemen

In 2008 kwamen er uit de praktijk veel signalen dat 

aalscholvers een steeds groter probleem vormen 

voor de visstand. Met name in kleinere afgesloten 

wateren hebben veel vissen verwondingen en 

worden complete jaarklassen van voorn en brasem 

weggevreten. Dit vormde aanleiding voor  

Sportvisserij Nederland om de aanwezige gegevens 

van visstandonderzoeken te analyseren op signalen 

van de aalscholverproblematiek. In het eind 2008 

verschenen onderzoeksrapport konden voor tal van 

wateren nadelige effecten van aalscholvervraat 

worden aangetoond. Dit rapport vormt de basis om 

in 2009 bij de landelijke en Europese overheid aan 

te dringen op een minder stringent beschermings-

beleid voor de aalscholver. Tevens zal in 2009 

worden onderzocht met welke concrete inrichtings-

maatregelen de aanwezige visstand beter is te 

beschermen tegen aalscholverpredatie.

Waterschapsverkiezingen gewonnen

Sportvisserij Nederland verenigde zich in 2008 

samen met andere recreatie-, natuur- en milieu-

organisaties in de partij Water Natuurlijk om deel 

te nemen aan de waterschapsverkiezingen in 

november. De 26 waterschappen in Nederland 

beheren de meeste wateren en zijn daarmee van 

groot belang voor de sportvisserij. Water Natuurlijk 

werd, mede dankzij de grote publiciteitsinspanningen 

van Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland, 

de grote winnaar van de waterschapsverkiezingen 

en veroverde 101 van de 502 beschikbare bestuurs-

zetels. Daarbij werden maar liefst 24 sportvisserij-

kandidaten, waarvan meer dan de helft met 

voorkeursstemmen, gekozen in de waterschaps-

besturen. Bovendien wist Water Natuurlijk binnen 

negentien waterschappen een zetel in het dagelijks 

bestuur binnen te halen. Hiermee verkreeg de 

sportvisserij een belangrijke stem en ingang in het 

regionaal waterbeleid voor de komende vier jaar.

Behoud meertandige haak

De Partij voor de Dieren diende begin 2008 in de 

Tweede Kamer een motie in om het gebruik van de 

meertandige haak binnen de sportvisserij te 

verbieden. Hierop volgde een intensieve lobby van 

Sportvisserij Nederland waarin werd duidelijk 

gemaakt dat bij een goed gebruik nauwelijks sprake 

is van beschadiging van de gevangen vis. Daarbij 

werd eveneens het grote belang van de meer-

tandige haak voor de sportvisserij onderstreept. 

Uiteindelijk werd de motie door een overgrote 

meerderheid in de Tweede Kamer verworpen.

Eind 2008 schreef de stichting Vissenbescherming alle 

gemeenten in Nederland aan om via gemeentelijk 

beleid vergaande beperkingen aan de sport visserij op 

te leggen. Sportvisserij Nederland reageerde hierop 

direct door alle gemeenten van informatie te 

voorzien over de hengelsport. Dit betrof zaken als 

het verantwoord omgaan met de vis, de regelgeving, 

voorlichting, opleiding en toezicht die door de 

sportvisserij worden verzorgd en het rijksbeleid dat 

hierover bestaat. De brief van Sportvisserij Nederland 

is door de gemeenten goed ontvangen en voor 

zover bekend heeft geen enkele gemeente gehoor 

gegeven aan de oproep van de Vissenbescherming.

Veel voorlichting en promotie

Een intensieve communicatie naar de samenleving, 

tal van instanties en organisaties en sportvissers is 

een essentieel onderdeel van het werk van 

Sportvisserij Nederland. Zo kan een groot maat-

schappelijk draagvlak voor de sportvisserij worden 

behouden, de gewenste medewerking bij het  

opstellen van regelgeving en beleid worden 

verkregen en sportvissers in de uitoefening van 

hun hobby worden gestimuleerd. In 2008 werd 

door Sportvisserij Nederland dan ook weer veel aan 

voorlichting gedaan. Dit gebeurde via televisiepro-

gramma’s zoals het eigen Vis TV, gedrukte media 

als Hét Visblad en Visionair en via berichtgeving op 

de eigen website www.sportvisserijnederland.nl. 

Verder werden alle federatieve websites opnieuw 

vormgegeven, waardoor eenzelfde format en 

uitstraling werd verkregen.

Stekkie.nl

Speciaal voor de vissende jeugd werd in 2008 de 

nieuwe website www.stekkie.nl ontwikkeld. Op deze 

moderne, interactieve Hyves-achtige site kunnen 

kinderen hun eigen profiel aanmaken, beter leren 

vissen, met vriendjes communiceren en een eigen 

sportviscommunity vormen. Daarbij stelt het forum 

hen in staat om vragen te stellen over alles wat met 

het vissen te maken heeft, waarna andere leden 

antwoord en advies kunnen geven. Tevens is het moge- 

lijk om met behulp van GoogleMaps eigen visstekken 

aan te geven. Eind 2008 waren ruim 6.000 kinderen 

ingeschreven en frequent actief op Stekkie.nl.

Wereldkampioenen

Bij diverse internationale wedstrijden in 2008 

behaal den de door Sportvisserij Nederland 

afge vaardigde teams uitstekende resultaten.  

Zo werden de verenigingsteams van  

HSV De Edelkarper uit Bergen op Zoom en  

HSV Ons Genoegen uit Roermond in mei en juni 

respectievelijk Wereldkampioen Korpsen Zout 

(Montalivet, Frankrijk) en Wereldkampioen Korpsen 

Zoet (Niort, Frankrijk). Verder vond in oktober het 

wereldkampioenschap Bootvissen plaats in het 

Zeeuwse Colijnsplaat. Sportvisserij Nederland kan, 

zowel qua organisatie als resultaat, terugkijken op 

een zeer geslaagd toernooi. Na drie vlekkeloos 

verlopen wedstrijddagen wist het Nederlandse team 

het goud te bemachtigen. Daarbij werd in dit zeer 

succesvolle jaar ook nog bij diverse andere grote 

internationale wedstrijden eremetaal veroverd door de 

Nederlanders – zowel in teamverband als individueel.

Overlijden Dik Enklaar

Een moeilijke periode voor Sportvisserij Nederland 

was het overlijden van vice-voorzitter Dik Enklaar. 

Na een langdurige ziekte moest de Nederlandse 

sportvisserij in augustus veel te vroeg afscheid nemen 

van een zeer gedreven en kundig bestuurder.  

Dik Enklaar is slechts 58 jaar geworden.

Beëindiging onttrekking aal essentieel voor herstel van ernstig bedreigde  aalstand. Water Natuurlijk won met 
steun van Sportvisserij 
Nederland de waterschaps-
verkiezingen.

Veel internationale successen 
Nederlandse wedstrijdvissers. 
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John	kamp	–	Buitengewoon	opsporings	Ambtenaar	(BoA)	van	de	federatie	Noordwest	Nederland	–		

over	controle	in	de	hengelsport

‘Via mijn werkzaamheden als BOA probeer ik mezelf feitelijk overbodig te maken.’

“Door nu te handhaven, zou er in de toekomst idealiter geen handhaving meer nodig moeten zijn. Het is echter 

niet realistisch om te denken dat alle sportvissers zich aan de regels houden, zodat er altijd BOA’s nodig 

zullen zijn. Niet alleen om waar nodig bonnen uit te schrijven, maar wat mij betreft vooral om sportvissers 

voor te lichten en op te voeden. Mensen zijn vaak niet van kwade wil en best geneigd om hun gedrag aan 

te passen als je duidelijk uitlegt waarom het nodig is dat ze zich aan de regels houden. Zo kan iets ‘simpels’ 

als zwerfvuil een dusdanig milieuprobleem worden dat een waterbeheerder de sportvisserij verbiedt. 

Sportvissers moeten zich ervan bewust zijn dat hun gedrag aan de waterkant ook van invloed is op de 

toekomst van de hengelsport.

De beloning van dit werk zit voor mij in het feit dat je ziet dat sportvissers niet alleen hun eigen gedrag 

aanpassen, maar ook elkaar gaan corrigeren. Laat ik in een bepaald gebied regelmatig mijn gezicht zien, 

dan gaat dat als een lopend vuurtje rond. Als we bijvoorbeeld met de controleboot op het water zitten en 

één sportvisboot hebben gecontroleerd, is bij de rest van de boten op het water daarna steevast alles in 

orde. Zoveel mogelijk zien en gezien worden aan de waterkant, heeft nog meer voordelen. Zo heb ik in 2008 

veel gecontroleerd in Haarlem, Haarlemmerliede en Hoofddorp. In datzelfde jaar heeft HSV Haarlem er 

duizend nieuwe leden bij gekregen. Die zullen vast niet allemaal op mijn conto kunnen worden bijgeschreven, 

maar ik zal zeker mijn steentje hebben bijgedragen.

Ook in het geval van een heet hangijzer als buitenlandse sportvissers die zonder vergunning vissen en 

alles wat ze vangen meenemen, hebben we in 2008 toch weer wat vooruitgang 

geboekt. Dit soort overtredingen van de Visserijwet komt vaak voort uit 

onwetendheid over de in Nederland geldende regels. Aan de hand van de 

voorlichtingsbrochures in diverse buitenlandse talen die Sportvisserij  

Nederland heeft uitgebracht, kunnen we snel en goed uitleg geven wat er wel 

en niet mag. Het probleem is hier niet in één keer mee verholpen, maar alle 

kleine beetjes helpen.”

John	kamp

hoofdstuk	2	

VISpas en 
controle
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Jong of oud, zoet of zout; voor ieder type visser is er een eigen VISpas.

Gevestigde naam

De VISpas is in twee jaar tijd een gevestigde naam 

geworden binnen de Nederlandse sportvisserij en 

daarbuiten – de slogan luidt niet voor niets: 

‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’. De VISpas vormt 

het bewijs van lidmaatschap van de hengelsport-

vereniging en kost afhankelijk van de vereniging 

circa 30 tot 45 euro per jaar. Samen met de 

bijbehorende Lijsten van Viswateren vormt het de 

wettelijk vereiste schriftelijke toestemming om in 

maar liefst 90% van alle Nederlandse wateren te 

mogen vissen. In 2008 is er na eerder ontstane 

onduidelijkheden nadrukkelijk op gewezen dat een 

sportvisser tijdens het vissen zowel de VISpas als 

de Lijsten van Viswateren bij zich moet hebben. 

Aanvullingslijst 2008

Hetzelfde geldt voor de Aanvullingslijst 2008 die 

alle sportvissers bij de VISpas 2008 ontvingen. In 

deze Aanvulling 2008 zijn grofweg tien pagina’s 

aan extra viswateren beschikbaar gekomen voor 

de aangesloten sportvissers. Enkele opvallende 

‘nieuwe’ wateren in 2008 waren:

• Maas in Limburg

• Kanaal Wessem-Nederweert

• Boven-Merwede van de gemeente Gorinchem

•  Amsterdam-Rijnkanaal  

(één hengel, aangewezen aassoorten)

• Amstel

•  IJssel bij Kampen  

(één hengel, aangewezen aassoorten)

• Hollandse IJssel

• De Vliet (één hengel, aangewezen aassoorten)

•  Wilhelminakanaal bij Dongen

•  Kanaalomleiding Zuid Willemsvaart bij Helmond

• Stukken Maas, Lek en Waal

•  Gemeentelijke wateren  

(Nijkerk, Someren, Leerdam, Kampen)

Extra VISpas

Sportvissers die lid worden van een vereniging, 

via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap, 

betalen altijd de volledige contributie – inclusief 

de afdracht aan de federatie (4,50 tot 11,75 euro) 

en aan Sportvisserij Nederland (14,00 euro waarvan 

1 euro aan de vereniging wordt geretourneerd).  

Bij een lidmaatschap van een tweede, derde, enz., 

vereniging bestaat echter het recht op teruggave 

van de landelijke afdracht en eventueel ook van de 

federatieve afdracht. Hiervoor staat een formulier 

op internet (www.vispas.nl) waarmee de sportvisser 

binnen een maand na dit te hebben ingevuld het 

geld krijgt teruggestort op zijn rekening. Wordt hier 

geen gebruik van gemaakt, dan worden de 

zogenaamde dubbele afdrachten aan het eind van 

het jaar centraal geregeld en krijgt de sportvisser 

alsnog het teveel betaalde bedrag terug. In 2008 

hebben 1.900 sportvissers gedurende het jaar 

aanspraak gemaakt op retournering van de dubbele 

afdracht, voor 1.800 sportvissers is dit aan het eind 

van het jaar gebeurd. Van deze 3.700 sportvissers 

waren er 2.600 lid van een vereniging binnen 

dezelfde federatie en 1.100 van een vereniging 

daarbuiten.

Hét visdocument voor de sportvissers

Na de succesvolle introductie in 2007, was 2008 het tweede levensjaar van de VISpas. 
De belangrijkste doelstelling voor dit jaar was om het in 2007 spectaculair gestegen 
ledental minimaal te stabiliseren. Dit werd ruimschoots gehaald. Het totaal aantal 
uitgegeven VISpassen in 2008 steeg met zo’n 10.000 tot net boven de 435.000.  
Daarbij liet de soepeler verlopen uitgifte zien dat sportvissers en verenigingen steeds 
meer gewend raken aan de VISpas.

De VISpas biedt zeer veel prachtige vismogelijkheden.

Kleine VISpas

Voor sportvissers die geen lid willen worden van 

een vereniging wordt de Kleine VISpas uitgegeven. 

Deze is alleen te verkrijgen bij Sportvisserij 

Nederland en op postkantoren en geeft recht op 

het vissen met één hengel en beperkte aassoorten 

in de wateren die in de Kleine Lijst van Viswateren 

staan. De Kleine VISpas vormt daarmee een soort 

voortzetting van wat vroeger ‘de vrije hengel’ werd 

genoemd. De houders van een Kleine VISpas dragen 

via de aanschafkosten van 9,50 euro echter wel 

rechtstreeks financieel bij aan de georganiseerde 

sportvisserij en al haar inspanningen.

In 2008 hebben meer dan 125.500 sportvissers 

een Kleine VISpas afgenomen, waarvan meer dan 

36.000 via het postkantoor. Gedurende het jaar 

komen sommige sportvissers er evenwel achter dat 

de Kleine VISpas niet groot genoeg is – bijvoor-

beeld omdat ze met twee hengels, kunstaas of in 

wateren die niet in de Kleine Lijst staan willen 

vissen. Als ze dan lid worden van een vereniging  

en de VISpas ontvangen, bestaat de mogelijkheid 

om de Kleine VISpas te retourneren. Sportvisserij 

Nederland betaalt dan 8,00 euro aan hem/haar 

terug. Van deze mogelijkheid hebben in 2008  

zo’n 2.200 sportvissers gebruik gemaakt.

Jeugd- en ZeeVISpas

Sportvisserij Nederland heeft voor twee doel-

groepen een speciale VISpas ontwikkeld. Voor de 

zeevissers die lid zijn van een vereniging is er de 

ZeeVISpas. Voor het vissen in zee is een vergunning 

niet verplicht, maar de aanschaf van de ZeeVISpas 

draagt bij aan de belangenbehartiging voor de 

zeevisser en geeft recht op deelname aan het 

(inter)nationale wedstrijdcircuit. Bovendien geeft 

de ZeeVISpas exclusief toegang tot het Grevelingen 

Meer, het Veerse Meer en bevat deze de spit-

vergunning. Het aantal uitgegeven ZeeVISpassen 

lag in 2008 met 4.480 stuks circa 360 lager dan in 

het voorgaande jaar.

Voor de jeugdige sportvissers tot 14 jaar die zonder 

begeleiding van een volwassene in het bezit van een 

VISpas, met twee hengels op karper of met kunstaas 

op roofvis willen vissen is er de JeugdVISpas. 

Hiermee mag je in alle wateren die in de bijbehorende 

Lijsten van Viswateren staan vissen en daarbij alle 

toegestane aassoorten gebruiken. Bovendien kun je 

met de JeugdVISpas deelnemen aan de federatieve 

kampioenschappen die Sportvisserij Nederland elk 

jaar samen met de federaties organiseert. In 2008 

werden circa 17.300 JeugdVISpassen uitgegeven.
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Controle van groot belang voor voorlichting en handhaving.

Verscherpte controle

Naast voorlichting aan sportvissers over het bezit van de juiste visdocumenten, is ook 
controle langs de waterkant noodzakelijk. Sinds de invoering van de VISpas is, ingegeven 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid, door de gehele sportvisserijsector ingezet op een 
betere controle. 

Politie, BOA’s en controleurs

De sportvisser langs en op het water is in 2008 

vaak gecontroleerd. Zo voert niet alleen de politie 

controles uit, maar wordt dit vanuit de hengelsport 

ook gedaan door verenigingscontroleurs en 

Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). 

Deze laatste zijn, in tegenstelling tot verenigings-

controleurs, ook bevoegd om te bekeuren. In totaal 

zijn 774 verenigingscontroleurs in het bezit van een 

controlepas en de bijbehorende kleding. Deze kleding 

zorgt ervoor dat ze goed zicht- en herkenbaar zijn 

langs de waterkant, waar ook een preventieve werking 

van uit gaat. In 2008 werden de resultaten van de 

controle-inspanningen steeds beter zichtbaar.

De bij Sportvisserij Nederland aangesloten 

federaties hebben de trend van de laatste jaren om 

meer ‘eigen’ BOA’s langs de waterkant te laten 

controleren in 2008 doorgezet. Zo waren er dat 

jaar meer dan 80 sportvisserij-BOA’s actief. In totaal 

voerden zij ruim 11.000 controles uit, werden er 

1.560 proces-verbalen uitgeschreven en kregen 

780 sportvissers een waarschuwing. De gegevens 

van deze controles worden steeds meer ingevoerd 

op www.boaregistratie.nl. Via deze site kunnen niet 

alleen de eigen gegevens, maar ook die van andere 

partijen die controleren op de Visserijwet worden 

bekeken.

Aan de kosten die de federaties maken voor de BOA’s 

wordt door Sportvisserij Nederland bijgedragen door 

middel van het zogeheten BOA-fonds. De federaties 

gaven in 2008 globaal €165.000 uit aan BOA-kosten, 

waaraan door Sportvisserij Nederland voor 

€96.500 is bijgedragen.

Verenigingscontroleurs	per	federatie

Groningen Drenthe 45

Friesland 15

Oost Nederland 141

Midden Nederland 117

NoordWest Nederland 70

Gooi & Eemland 48

Randmeren 32

Zuidwest Nederland 180

Limburg 126

Totaal 774

Centrale ledenregistratie

De VISpas wordt op naam uitgegeven. De NAW-

gegevens (Naam-Adres-Woonplaats) worden 

opgeslagen in een centrale ledenregistratie, waarin 

elke vereniging zijn eigen beheeromgeving heeft. 

Voor de uitgifte van de VISpas is er een online 

versie ontwikkeld. Zo kunnen verenigingen via 

internet direct bij hun eigen gegevens en deze 

waar nodig aanpassen. In 2008 hebben bijna 550 

verenigingen meer dan één keer ingelogd in 

HSVleden online.

Het softwareprogramma HSVledenadministratie 

dat aan de basis van deze applicatie ligt, is in 2008 

verder ontwikkeld. Dit gebeurde mede naar 

aanleiding van vragen en gebruikservaringen van 

verenigingen. Zij werken dagelijks met HSVleden-

administratie en hebben vaak goede ideeën om het 

programma verder te verbeteren.

Om verenigingen (beter) vertrouwd te maken met 

de software verzorgt Sportvisserij Nederland de 

cursus HSVledenadministratie. In 2008 werd deze 

op negen verschillende locaties verspreid over  

het land gehouden en namen 103 personen van  

82 verenigingen hieraan deel. Tijdens deze cursus 

wordt op laptops aan de hand van opdrachten 

gewerkt met het softwarepakket.

Uitgifte VISpas

De jaarlijkse uitgifte van de VISpassen is voor de 

verenigingen altijd weer een hele klus. Voor elf 

grote verenigingen verzorgt Sportvisserij Nederland 

daarom de verzending van de VISpassen. Zo wordt 

voorkomen dat grote aantallen passen bij een 

vereniging terecht komen en deze er veel opslag 

en werk van heeft. Een bijkomend voordeel is dat 

er geen stapels VISpassen retour komen van deze 

verenigingen. Voor deze verenigingen zijn in 2008 

meer dan 65.000 passen verstuurd. Overigens 

helpt Sportvisserij Nederland niet alleen de 

verenigingen inzake de VISpas. Zo is in 2008 voor 

zes federaties naar de verenigingen de facturatie 

voor de federatieve en landelijke afdracht 

uitgevoerd. 

Omdat de VISpas het bewijs van lidmaatschap van 

de hengelsportvereniging vormt, biedt Sportvisserij 

Nederland haar verenigingen de mogelijkheid om 

hun logo op de pas te zetten. Met het eigen logo 

wordt het echt de verenigings-VISpas. Hiervan 

hebben in 2008 ruim 580 verenigingen gebruik 

gemaakt, zo’n vijftig meer dan in 2007. Voor 

verenigingen die nog geen logo hadden, zijn 

negentien logo’s gemaakt waaruit zij konden kiezen. 

Van deze mogelijkheid hebben 35 verenigingen 

gebruik gemaakt.

Voorlichting

In het najaar van 2008 zijn op een zevental plekken 

in Nederland voorlichtingsavonden over de VISpas 

georganiseerd. Met een totaal aantal van ruim 

tweehonderd aanwezigen waren deze bijeenkomsten 

goed bezocht. Het doel van deze avonden was om 

de verenigingen bij te praten over de VISpas, ze te 

informeren over welke mogelijke problemen er 

kunnen spelen en de procedures nogmaals uit  

te leggen.

Van de speciale nieuwsbrief ‘Visdocumenten en 

ledenregistratie’ verscheen in mei 2008 het laatste 

nummer. Via deze nieuwsbrief informeerde 

Sportvisserij Nederland de aangesloten verenigingen 

over de VISpas, ledenadministratie, afdrachten, etc. 

Om dit te kunnen blijven doen zullen eventuele 

veranderingen of aandachtspunten in het vervolg 

via de digitale nieuwsbrief van Sportvisserij 

Nederland onder de aandacht worden gebracht.

Gemak voor de verenigingen

De hengelsportverenigingen spelen een centrale rol bij de uitgifte van de VISpas.  
Sportvisserij Nederland faciliteert hen ondermeer door het aanbieden van een centrale 
ledenadministratie, het geven van cursussen, de productie van de VISpas en Lijsten van 
Viswateren en hulp bij het verzenden van de VISpassen.
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Jan	oor	-	bestuurslid	van	hoogheemraadschap	

Rijnland	en	vicevoorzitter	van	de	Vereniging	

Nederlandse	Vliegvissers	-	over	belangen-

behartiging	in	de	hengelsport

‘ Uiteraard denken wij niet over alles 
honderd procent hetzelfde, maar er is 
heel veel dat ons bindt.’

“De keuze van de hengelsport om in zee te gaan met 

natuur- en milieuorganisaties in Water Natuurlijk, 

was een goede. Na een paar maanden samenwerken 

is merkbaar dat men begrijpt ‘waar wij vandaan 

komen’ en dat onze belangen óók gediend moeten 

worden. In mijn persoonlijke ervaring gaat dat als 

vanzelf en letten onze groene vrienden ook spontaan 

en con amore op onze belangen. Uiteraard denken 

wij niet over alles honderd procent hetzelfde, maar 

er is heel veel dat ons in onze belangen aan elkaar 

bindt. De blauwen, zoals wij, houden doorgaans ook 

van groen en de groenen houden over het algemeen 

ook van vissen. We hebben het dus hooguit over 

nuanceverschillen en we vinden elkaar gemakkelijk. 

De geweldige overwinning van Water Natuurlijk 

tijdens de waterschapsverkiezing krijgt in mijn visie 

dus een vruchtbaar vervolg.

We hebben een eerste slag gewonnen, maar zijn er 

nog lang niet.

De waterschapsbestuurders van Water Natuurlijk 

zullen hun posities nu moeten waar maken.  

Het zichtbaar maken van resultaten is daarbij een 

zaak die aandacht verdient. De waterschappen 

blinken immers niet uit door goede communicatie 

met de burgers en de zichtbaarheid in de pers is klein. 

Water Natuurlijk en de hengelsportorganisaties  

zullen daarom zelf de wapenfeiten moeten gaan 

communiceren voor een breed publiek.

En er is meer werk aan de winkel. In de landelijke 

politiek spelen wij nog een te bescheiden rol.  

Om dat te veranderen staan wij als belangen-

behartiger voortdurend voor de taak om de  

feiten boven water te krijgen én voor het voetlicht 

te brengen. Wat is exact het economisch belang 

van de hengelsport, wat zijn de effecten van 

bijvoorbeeld aalscholvers en exotische kreeftjes 

op de gehele biotoop en hoe belangrijk is de 

hengelsport voor de volksgezondheid? Het is 

aan ons om de antwoorden op deze vragen met 

verve in de politieke arena te verdedigen.  

Een dankbare taak waarmee we de belangen 

van circa twee miljoen sportvissers behartigen.”

Jan	oor

	 	 hoofdstuk	3	

  Belangen- 
behartiging
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De aal mag niet uitsterven!

Bescherming visbestanden en verbetering 
vismogelijkheden

De georganiseerde hengelsport heeft zich in 2008 op vele vlakken sterk gemaakt voor de 
bescherming van vis en visbestanden. Hier is vaak een overlap te zien met een ander doel: 
de bescherming en verbetering van de visserijmogelijkheden. Toch was dit niet altijd geval, 
zoals het besluit om een terugzetverplichting voor de aal in te stellen. Hier heeft de 
hengelsport haar verantwoordelijkheid genomen en zichzelf een beperking opgelegd om 
een schitterende en fascinerende vis voor uitsterven te behoeden.

bedreigde aal. De belangrijkste stap daarbij is de 

beslissing van de georganiseerde hengelsport om 

een terugzetverplichting voor deze vis in te stellen. 

Binnen de sportvisserij is tijdens regionale 

bijeenkomsten met verenigingen intensief 

gesproken over de zeer slechte aalstand en de 

mogelijke maatregelen die de sportvisserij zou 

kunnen nemen. 

Dit hele proces heeft er uiteindelijk toe geleid dat 

de door het bestuur van Sportvisserij Nederland 

voorgestelde terugzetverplichting voor aal op de 

Algemene Ledenvergadering van 7 juni met een 

grote meerderheid is aangenomen. Hierdoor wordt 

het vanaf 1 januari 2009 voor sportvissers verplicht 

om alle gevangen aal direct weer in het zelfde 

water terug te zetten. Met dit besluit heeft de 

sportvisserij haar verantwoordelijkheid genomen 

en geeft zij een duidelijk signaal af dat zij bereid is 

offers te brengen voor het behoud van de aal.

Voorts heeft Sportvisserij Nederland in een 

zogenaamde landelijke aalklankbordgroep haar 

expertise geleverd met betrekking tot een advies 

aan de Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) inzake een Nederlands 

Aalherstelpan dat voor het einde van 2008 naar 

Brussel is gezonden.

Predatie visbestanden door aalscholvers

Naar aanleiding van de vele signalen over aalscholver-

schade heeft Sportvisserij Nederland in 2008 

onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 

aalscholver op visbestanden. Hieruit blijkt duidelijk 

dat de aalscholver grote impact heeft op visbestanden 

in kleine, afgesloten wateren waar veel sportvissers 

hun hengel uitwerpen. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden gebruikt om op korte termijn 

gerichte maatregelen te nemen tegen schade 

veroorzaakt door de aalscholver.

De aalscholverproblematiek houdt niet op bij de 

landsgrenzen. Daarom heeft de Europese sport-

visserijorganisatie EAA, waarvan Sportvisserij 

Nederland deel uitmaakt, samen met een Duitse 

Europarlementariër, dit onderwerp op de politieke 

agenda gezet van het Europees Parlement.  

Het Europees Parlement heeft een resolutie 

aangenomen waarin zij erkent dat de aalscholver-

problematiek op Europees niveau zal moeten 

worden aangepakt. Zij adviseert om in 2009 een 

Europese werkgroep in het leven te roepen die  

zich hierover moet gaan buigen.

In opdracht van LNV heeft Sportvisserij Nederland 

getracht een breed maatschappelijk gedragen 

klankbordgroep te formeren die zich zou moeten 

buigen over de aalscholverproblematiek in Nederland. 

Door gebrek aan draagvlak voor een dergelijke 

klankbordgroep heeft Sportvisserij Nederland de 

opdracht helaas terug moeten geven aan LNV.

Kribverlaging

Er is in 2008 veel tijd en energie gestoken in het 

beperken van de effecten van grootschalige 

kribverlaging op de Waal. Kribverlaging zou 

namelijk een groot verlies aan hengelsportstekken 

betekenen. De verlaging is volgens Rijkswaterstaat 

nodig om de kans op overstromingen ten gevolge 

van klimaatveranderingen te verkleinen.  

Sportvisserij Nederland onderkent de noodzaak  

om maatregelen te nemen, maar heeft ook 

alter natieven aangedragen waarmee in ieder geval 

voor een deel van de kribben het sportvisserij-

gebruik kan worden behouden. Deze zijn door 

Rijkswaterstaat van de hand gewezen en in 2009 

worden de eerste 100 kribben verlaagd. 

In het vervolgtraject, dat in 2009 doorloopt, wil 

Sportvisserij Nederland het verlies aan kribben 

zoveel mogelijk gecompenseerd zien door een 

verbetering van de bereikbaarheid en de aanleg 

van nieuwe visstekken langs de rivier.

Tijdens de waterschapsverkiezingen haalde de 

coalitie Water Natuurlijk maar liefst 101 van de in 

totaal 502 bestuurszetels bij de 26 waterschappen 

binnen. Daarnaast neemt Water Natuurlijk in 19 van 

de 26 waterschappen zitting in het Dagelijkse 

Bestuur. Landelijk is Water Natuurlijk de grootste 

partij geworden. Bijzonder is dat nagenoeg in bijna 

ieder waterschap de sportvisserijkandidaten zijn 

gekozen, vaak met een indrukwekkend aantal 

voorkeurstemmen. Van de 32 kandidaten die zich 

namens de sportvisserij kandidaat hadden gesteld 

zijn er 24 in de waterschapsbesturen terecht-

gekomen. Hiermee heeft de georganiseerde 

sportvisserij een prachtig visitekaartje afgegeven.

Op bestuurlijk vlak heeft Sportvisserij Nederland 

een stevige bijdrage geleverd aan Water Natuurlijk. 

Zo heeft Hans Spruijt, bestuurslid van Sportvisserij 

Nederland, zitting genomen in het landelijk bestuur 

van Water Natuurlijk. 

Tijdens de verkiezingen, die plaats  vonden van 13 tot 

25 november 2008, werden voor alle 26 water-

schappen in Nederland de nieuwe waterschapsbe-

sturen gekozen. Zij worden gekozen voor een 

periode van vier jaar: van 2009 t/m 2012. 

Belang waterschappen

De waterschappen bepalen met hun beleid en 

beheer in grote mate de mogelijkheden voor de 

visstand en de sportvisserij in de Nederlandse 

wateren. Het gaat hierbij om o.a. schoon en visrijk 

water, de aanleg van natuurlijke oeverzones, paai- 

en overwinteringgebieden, verbindingen tussen 

wateren en de aanleg van vistrappen bij stuwen, 

het baggeren van onderwaterbodems, een op de 

natuur gericht peil- en maaibeheer, de bereikbaar-

heid van de wateren en de aanleg van recreatie-

voorzieningen. 

Kribben vormen belangrijke visstekken op de rivieren.

Water Natuurlijk wint  
waterschaps verkiezingen

Het jaar 2008 stond voor een groot deel in het teken van de waterschapsverkiezingen.  
De keuze van Sportvisserij Nederland om in Water Natuurlijk te stappen heeft de  
hengelsport een duidelijke stem gegeven. De groenblauwe coalitie, waarin de natuur-  
en recreatiesector verenigd zijn, behaalde in november een klinkende overwinning en 
versloeg de traditioneel sterke bolwerken uit de agrarische sector. De hengelsport heeft 
hieraan haar steentje bijgedragen door een grootschalige campagne te voeren voor  
Water Natuurlijk en de kandidaten uit de hengelsport.

Terugzetverplichting aal

Het afgelopen jaar is er veel aandacht voor de aal 

geweest. Er is intensief overleg geweest tussen de 

hengelsport, de beroepsvisserij, milieuorganisaties 

en de overheid en er zijn er knopen doorgehakt om 

te werken aan het herstel van de met uitsterven 
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Hengelsport in de politiek

De sportvisserij heeft zich in 2008 luid en duidelijk laten horen in het politieke centrum 
van Nederland: Den Haag. Belangrijkste onderwerpen die de sportvisserij als geheel 
aangaan zijn de Kader Richtlijn Water, vragen over dierenwelzijn, Natura 2000 en tal van 
minder in het oog springende, maar daarom niet minder belangrijke zaken. 

Behandeling wijziging NB-wet

Sportvisserij Nederland is nauw betrokken geweest 

bij het tot stand komen van de wijziging van de 

Natuurbeschermingswet met betrekking tot het 

bestaand gebruik. Deze is vlak voor het kerstreces 

aangenomen door de senaat van de Eerste Kamer. 

Hierbij is vastgelegd dat bestaand gebruik tót  

het tot stand komen van een beheerplan niet 

vergunningplichtig is.

Waddenvisie Kerend Tij

In 2008 heeft Sportvisserij Nederland samen met 

de betrokken federaties een sportvisserijvisie voor 

de Waddenzee met de naam ‘Kerend Tij’ uitgegeven. 

Hierin staat wat de knelpunten in het Wadden-

gebied zijn. Het eerste exemplaar is op 8 oktober 

tijdens een bijeenkomst van de Raad van de Wadden 

door voorzitter Nol Sweep, aangeboden aan de 

voorzitter van de raad, Margreeth de Boer, oud 

minister van Milieu.

Kerend tij is een sportvisserijvisie voor het Wadden-

gebied en de Noordzeekustzone en geschreven 

voor iedereen die zich vanuit beleid, beheer, beroep, 

politiek en/of communicatie bezighoudt met 

Nederlands grootste natuurgebied. Enkele onder-

werpen die worden belicht zijn de economische 

relevantie van de sportvisserij in de Waddenzee, de 

instelling van een zeebaarsbeheerplan, een betere 

toegankelijkheid van stekken, de aanleg van goed 

bereikbare en bruikbare trailerhellingen en het 

veiligstellen van de zeeaasvoorziening. Kortom: 

Kerend tij is een beleidsvisie over wat er gedaan 

kan en moet worden om de sportvisserij in de 

Waddenzee en Noordzeekustzone te behouden en 

te verbeteren.

Veiligstellen zeeaaswinning

Het is voor de hengelsport op zee van groot belang 

dat zeeaaswinning zonder belemmeringen kan 

plaats vinden. De afgelopen jaren kwam de 

mechanische zeeaaswinning echter onder druk te 

staan omdat deze volgens sommige natuur-

organisaties niet duurzaam zou zijn. Daarom heeft 

Sportvisserij Nederland in 2008 de betrokken over-

heden, Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging 

van het tegendeel willen overtuigen. Of dit gelukt 

is, wordt in 2009 bekend wanneer binnen het 

Natura 2000 traject wordt gekeken of deze 

zeeaaswinning de toets der duurzaamheid doorstaat. 

Voor nieuwe vergunningen is dit noodzakelijk. 

Met betrekking tot het handspitten van zeepieren 

in o.a. Zeeland heeft de Federatie Zuidwest 

Nederland met ondersteuning van Sportvisserij 

Nederland er voor gezorgd dat de Provincie 

Zeeland het pierensteken in de Oosterschelde 

Sportvissen op zee

De hengelsport op zee mag zich op een groeiende populariteit verheugen, niet in de 
laatste plaats door de ‘ontdekking’ van de zeebaars door het grote publiek. Dat is goed 
nieuws, maar noopt de organisatie ook om extra alert te zijn op ontwikkelingen die de 
sportvismogelijkheden op zee kunnen beperken. Daarom besteedde de georganiseerde 
hengelsport in 2008 extra aandacht aan sportvisserij op zee.

toelaat in afwachting van een nieuwe vergunning 

medio 2009. 

Nettenvrije zone voor de kust

Sportvisserij Nederland heeft zich in 2008 hard 

gemaakt voor een nettenvrije zone van 250 meter 

voor de Nederlandse Kust. Dit om de fragiele 

zeebaars- en harderbestanden te beschermen,  

om de intrek openingen naar de binnenwateren 

open te houden en om de sportvismogelijkheden 

aan de kust te vrijwaren van beperkingen. Sportvis-

serij Nederland heeft daartoe veel overleg gevoerd 

met het ministerie van LNV en de sector over de 

toenemende staand wandvisserij en de overlast 

voor de sportvisserij. Na intensieve lobby heeft de 

Tweede Kamer in december besloten om in 2009 

een hoorzitting over dit onderwerp te houden.

Zeebaarsonderzoek 

De zeebaars neemt een steeds prominentere plaats in 

binnen de moderne zeehengelsport. Om de zeebaars - 

stand te monitoren, op peil te houden en zo mogelijk 

te verbeteren, heeft Sportvisserij Nederland samen 

met het bureau VisAdvies een onderzoeksopzet 

opgesteld. Dit is nodig om de komende jaren tot 

een breed gedragen Zeebaarsbeheerplan te komen. 

Het onderzoek gaat in 2009 van start.

Wijnstroom vice voorzitter RAC Noordzee

Beleidsmedewerker Jan Willem Wijnstroom is dit 

jaar op voordracht van alle internationale non 

governmental organisations (NGO’s) benoemd tot 

vice voorzitter van de General Assembly van de 

adviescommissie RAC Noordzee. Deze RAC adviseert 

de Europese Unie over het te voeren visserijbeleid 

voor de Noordzee. Tevens is namens die zelfde NGO’s 

een visie op het EU controle- en handhavingsbeleid 

gegeven. 

Zelf zeepieren mogen steken voor het vissen aan zee hoort er bij.

Zeebaars neemt een steeds prominentere plaats in binnen de zeesportvisserij.  

Waterkracht

De belemmering van vismigratie door waterkracht-

centrales heeft ook in 2008 de volle aandacht 

gehad. Zo zit de georganiseerde hengelsport in een 

begeleidingscommissie die een proef van Verkeer 

en Waterstaat met een visgeleidingssyteem in de 

waterkrachtcentrale te Linne begeleidt. Ook is 

Sportvisserij Nederland dit jaar met een position 

paper gekomen over de negatieve effecten van 

waterkracht op vismigratie. Deze position paper is 

voor Tweede Kamerleden aanleiding geweest 

vragen te stellen over waterkracht en vismigratie. 

Tot slot strijdt Sportvisserij Nederland samen met 

de Federatie Limburg tegen het voornemen een 

waterkrachtcentrale bij Borgharen te bouwen. 
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Evaluatie natuurwetgeving

Het parlement heeft besloten om in 2009 een 

aanvang te maken met het opzetten van één 

integrale natuurwetgeving. Op aandrang van 

Sportvisserij Nederland zullen zowel PvdA als het 

CDA pleiten voor aanpassing van de natuurwetgeving 

die het mogelijk moet maken dat de sportvisserij 

maatregelen kan treffen tegen o.a. aalscholvers om 

schade aan de visstand te reduceren.

IJsselmeer

In 2008 is verder gewerkt aan het maken van een 

visstandbeheerplan en het daaruit voorvloeiende 

visplan voor het IJsselmeer. Sinds begin 2005 

werkt Sportvisserij Nederland samen met de 

producentenorganisatie IJsselmeer, het ministerie 

van LNV en Rijkswaterstaat aan het verbeteren van 

de visstand en het bereiken van een duurzame 

visserij. Dit overleg vindt plaats in de werkgroep ter 

voorbereiding van de VBC IJsselmeer. Nadat de 

visrechten aan de sport- en de beroepsvisserij zijn 

uitgegeven zal de werkgroep worden omgezet in 

een definitieve VBC voor het IJsselmeer.

Het visstandbeheerplan geeft de contouren van  

het te voeren water- en visstandbeheer weer.  

Het hieruit volgend visplan beschrijft concreet  

hoe er moet worden gevist om het doel - herstel 

van de visstand en een duurzame visserij - te 

bereiken. Vast staat inmiddels dat hiervoor de 

visserij met staande netten drastisch dient te 

worden teruggedrongen. Dat is niet eenvoudig 

omdat zowel het geld hiervoor nog ontbreekt 

evenals het draagvlak bij de individuele beroeps-

vissers. Complicerende factor is dat de beroeps-

visserij inmiddels ook op steeds grotere schaal is 

gaan vissen op voor de hengelsport belangrijk 

vissoorten als brasem en blankvoorn. Sportvisserij 

Nederland staat erop dat de visserij op deze 

soorten ook wordt meegenomen in het visplan.

Nota Dierenwelzijn

Op 28 januari heeft de behandeling van de  

Nota Dierenwelzijn in de Tweede Kamer plaats 

gehad. Voor de behandeling zijn schriftelijke 

vragen gesteld over de Nota Dierenwelzijn.  

Het betrof vragen over de rallyvisserij, de gedrags-

code voor de sportvisserij en het gebruik van 

weerhaken op een meertandige haak. De SP heeft 

een motie ingediend om het verbod op de rally-

visserij per direct te implementeren. De PvdD roept 

de regering in een andere motie op een verbod in 

te voeren op het gebruik van meertandige haken 

met weerhaakjes. Beide moties hebben het door 

inzet en lobbywerk van Sportvisserij Nederland 

niet gehaald. 

Natura 2000 en KRW

Sportvisserij Nederland heeft ook dit jaar alle 

actuele ontwikkelingen gevolgd op het terrein van 

Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Om haar positie in dit krachtenveld verder te 

versterken heeft Sportvisserij Nederland zich in 

2007 aangesloten bij de regiegroep Recreatie & 

Toerisme in Natura 2000. In deze regiegroep,  

die de ontwikkelingen rondom Natura 2000 volgt, 

hebben naast de sportvisserij zitting: RECRON, 

HISWA, Horeca Nederland, ANWB en het  

Nederlands Platform voor Waterrecreatie. 

Loodgebruik

Gelet op de toenemende aandacht voor milieu en 

dierenwelzijn heeft Sportvisserij Nederland een 

enquête gehouden over loodgebruik onder  

4000 lezers van het visblad. De verwerking van de 

gegevens is medio november 2008 afgerond. 

Sportvisserij Nederland zal de gegevens na analyse 

in 2009 gebruiken om toekomstig beleid over dit 

onderwerp vorm te geven waarbij de inzet is dat 

het gebruik van lood - als milieuvervuilende stof - 

onder sportvisser verder wordt teruggebracht.

Sportvisserij Nederland in de EAA 

Sportvisserij Nederland was in 2008 gastheer van 

de jaarvergadering van de European Angler Alliance, 

afgekort EAA. Op het internationale vlak is in 2008 

het nodige bereikt met betrekking tot de aalscholver-

problematiek. Zo erkent Brussel eindelijk dat de 

aalscholver daadwerkelijk een probleem is. 

Daarnaast is in gezamenlijkheid een begin gemaakt 

met het produceren van position papers op het 

terrein van de zalm, de vismigratie en de aalscholver. 

Fred Bloot, hoofd belangenbehartiging, is toegetreden 

tot het bestuur van de EAA als opvolger van vice 

voorzitter Dik Enklaar, die in augustus overleed.

Kennis maken met de praktijk

Sportvisserij Nederland hecht er grote waarde aan dat de mensen die beleid maken op de 
hoogte zijn van de hengelsport en alles wat daarbij komt kijken. Onbekend maakt immers 
onbemind. Daarom nodigt zij regelmatig politici uit voor een werkbezoek op het hoofdkan-
toor in Bilthoven of voor een dag op het water om lekker te vissen en te praten. 

Bezoek Staatssecretaris Huizinga-Heringa

Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft op  

18 augustus een werkbezoek gebracht aan 

Sportvisserij Nederland te Bilthoven. Naast het  

feit dat zij kennis heeft kunnen maken met de 

sector, is met haar gesproken over onder meer de 

wederzijdse samenwerking op het terrein van het 

water- en visstandbeheer.

Visdagen met relaties

Ook in 2008 is met verschillende Tweede Kamer-

leden en andere relaties van Sportvisserij 

Nederland gevist, teneinde de banden te verster-

ken en op een informele wijze van gedachten te 

kunnen wisselen. Er is gevist met de Tweede 

Kamerleden Hugo Polderman (SP), Lutz Jacobi 

(PvdA) en Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD). 

Om de banden met politici en andere relaties te versterken neemt Sportvisserij Nederland hen mee uit vissen.

Geen verbod op het gebruik van de meertandige haak.
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Peter	Paul	Blommers	-	directeur	communicatie	&	

marketingbureau	ogilvy	en	geestelijk	vader	van	

de	VIspascampagne	-	over	communicatie	in	de	

hengelsport

‘ Maak van de hengelsport een bright and 
shining bezigheid’

“Vissen is één van de leukste dingen om in je vrije 

tijd te doen. Het is daarom niet vreemd dat ik het 

als sportvisser ook een dankbaar onderwerp vind 

om mee te werken aan de communicatie van de 

hengelsport. Communicatie moet je als sportvisserij 

bloedserieus nemen. Sportvisserij Nederland zal 

namelijk, net als andere bedrijven, haar producten 

en diensten moeten verkopen. In de praktijk komt 

het er op neer dat deze organisatie voor optimale 

vismogelijkheden zorgt, VISpassen uitgeeft, advies 

geeft en een zo groot mogelijk maatschappelijk 

draagvlak voor de hengelsport probeert te creëren. 

Mijn visie is dat je je als onderneming altijd moet 

gedragen als een persoon. Je moet dus een goede 

relatie opbouwen met je afnemer. Luister naar de 

wensen van de ander, zorg dat je betrouwbaar bent 

en weet zo nu en dan positief te verrassen. Dat geldt 

zeker voor de communicatie met je achterban – de 

sportvisser – en de middelen die je daarvoor inzet.

Sportvisserij Nederland is daar de afgelopen jaren 

zeker in geslaagd. Sinds de fusie van de NVVS en 

de OVB is het stoffige imago afgeworpen. Iedere 

sportvisser kent de VISpas inmiddels. Hét Visblad 

en Visionair zijn frisse, eigentijdse bladen geworden 

die een gigantisch brede doelgroep goed informeren 

en prikkelen. Ook de vernieuwde websites en 

VIS-TV dragen bij aan een sterke positionering van 

het merk Sportvisserij Nederland en de hengel-

sport in haar geheel.

De uitdaging voor de komende jaren is wat mij betreft 

om je als hengelsport breder te manifesteren.  

De sportvisser wordt nu goed bereikt. Die missie is 

geslaagd en dus is het tijd om je vleugels verder uit 

te slaan. Stap uit de schaduw en treed in het 

daglicht waar je ook voor de niet-visser goed 

zichtbaar bent. Maak van de hengelsport een 

bright and shining bezigheid.”

Peter	Paul	Blommers

	 hoofdstuk	4	

Communicatie 
 en educatie



De website van Sportvisserij Nederland kreeg in 2008 een nieuw gezicht.
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Nieuwe jeugdwebsite Stekkie.nl

Een belangrijke actie voor de vissende jeugd was 

zonder meer de lancering van Stekkie.nl in januari. 

Op dit al snel razend populaire en interactieve 

platform kunnen kinderen van 8 tot 16 jaar leren 

vissen, met elkaar chatten, discussiëren op het 

forum en foto’s plaatsen. De eerste 12 maanden 

genereerde de site ruim 6000 unieke leden die een 

eigen profiel aanmaakten.

Het achterliggende doel van Stekkie.nl is de jongste 

vissers goed voor te lichten over hoe je leert vissen, 

welke geschreven en ongeschreven regels er zijn en 

respect voor de natuur bij te brengen. Dit gebeurt 

onder meer door educatieve spelletjes, visnieuws 

en interactieve examens waaraan een beloning in 

de vorm van een virtuele medaille is gekoppeld.

Opvallend is dat de gemiddelde bezoektijd op 

Stekkie.nl twee keer zo hoog ligt als op de overige 

sites van Sportvisserij Nederland. Het gemiddelde 

aantal pagina’s dat op Stekkie.nl wordt bezocht ligt 

maar liefst 3,5 keer hoger dan de overige sites. 

Restyling www.sportvisserijnederland.nl

De website van Sportvisserij Nederland is sinds de 

restyling in juli 2008 nog meer het gezicht van de 

organisatie geworden. Grootste verandering is dat 

er een duidelijk onderscheid is gemaakt in de 

verschillende doelgroepen waar Sportvisserij 

Nederland zich op richt: individuele sportvissers, 

hengelsportverenigingen en iedereen die informatie 

zoekt over vis en water.

Een belangrijke verandering is ook dat de home-

page fungeert als nieuwspagina waarop dagelijks 

meerdere nieuwsitems worden geplaatst. Aan elk 

nieuwsbericht is een label gehangen (sportvissers, 

vis en water of verenigingen) waardoor direct 

duidelijk is voor wie het bericht interessant is. 

Nieuwe media, nieuwe websites

Internet is het medium van de toekomst. Het aantal gebruikers neemt zeer snel toe.  
Wat betreft communicatie biedt het vele mogelijkheden. Schrift, bewegend beeld, dagelijks 
actueel, interactief en een onbeperkt, grenzeloos bereik. In 2008 heeft Sportvisserij 
Nederland zwaar ingezet op ontwikkeling van haar communicatie via het internet.  
Nieuwe, geheel eigentijdse producten werden gerealiseerd en bestaande producten werden 
gemoderniseerd en uitgebreid.

Vele doelgroepen

Voor 2008 heeft Sportvisserij Nederland gekozen om met extra inzet de beginnende en 
opnieuw beginnende sportvisser te bereiken. Daarvoor is de brochurereeks ‘Vissen doe je zo’ 
met bijhorende website en de jeugdsite Stekkie.nl in het leven geroepen.  
Sportvisserijnederland.nl en aanverwante sites hebben in 2008 een stijging qua bezoekers 
van 14 procent laten zien met een totaal van 1,4 miljoen bezoeken. Televisie en de papieren 
media blijven echter onverminderd van groot belang voor communicatie naar de achterban 
en de samenleving.

Opgave

Een goede communicatie met de achterban is geen 

geringe opgave als je kijkt naar de cijfers en diversiteit 

van de doelgroepen. Er zijn in ons land bijna  

2 miljoen sportvissers, ruim negenhonderd lokale 

hengelsportverenigingen, negen regionale federaties, 

drie landelijke specialistenorganisaties en natuurlijk 

tienduizenden vrijwilligers. Verschillende doelgroepen 

die je ieder op een eigen manier moet benaderen. 

Sportvisserij Nederland vindt het van het grootste 

belang dat zowel de individuele sportvissers als de 

organisaties binnen de hengelsport goed geïn-

formeerd zijn en betrokken zijn en blijven bij hun 

passie. Daarnaast wil Sportvisserij Nederland aan 

de samenleving laten zien wat de georganiseerde 

hengelsport inhoudt, waar zij voor staat en wat zij 

doet voor mens en natuur. 

Deze labeling is doorgevoerd bij een derde vernieuw-  

ing, de digitale nieuwsbriefmodule, waarop bezoekers 

zich kunnen inschrijven. De nieuwsbrief wordt hier mee 

grotendeels geautomatiseerd opgesteld met nieuws- 

berichten van de websites op basis van de gekozen 

interesse gebieden. Er zijn op deze wijze in 2008 

totaal 21 digitale nieuwsbrieven verzonden en er vond 

een stijging plaats van het aantal abonnees met 

44% van 7.606 in januari naar 10.920 in december. 

Speciale aandacht verdient het onderwerp 

visherkenning. Nieuw in 2008 was de online versie 

van de Veldgids Zoetwatervissen én Zoutwatervissen. 

Deze laatste is de digitale voorloper van de in 2009 

uit te brengen papieren editie. Daarnaast is er op 

de site een online cursus visherkenning geplaatst 

waar je eenvoudig je kennis van vissoorten op peil 

kunt brengen.

De restyling en verbetering van de functionaliteiten 

leverden een meetbaar succes op. In 2008 waren 

800.000 bezoekers goed voor ruim 1,4 miljoen 

bezoeken aan de portal www.sportvisserijnederland.nl. 

Zij bezochten in totaal 7 miljoen pagina’s op de 

website. Dit is een stijging van 14 procent ten 

opzichte van 2007.

Met uitzondering van de maanden mei en juni 

hebben alle maanden in 2008 een verbetering 

laten zien. De Vispascampagne leidde in mei/juni 

tot aanzienlijk meer verkeer naar de websites.  

De VISpas lijkt in 2008 al een meer ingeburgerd 

begrip, want het aantal bezoeken aan www.vispas.nl 

is aanzienlijk afgenomen.

Het aantal bezoekers geeft min of meer het verloop 

van het visseizoen weer, met uitzondering van oktober 

en november. Hier was een relatief hoog aantal 

bezoeken zichtbaar. Dit kan worden verklaard door 

het WK Bootvissen en de waterschapsverkiezingen. 

Bij beide evenementen heeft Sportvisserij Nederland 

flink aan de virtuele weg getimmerd om de bezoeker 

zo goed mogelijk te bedienen.

Youtube en Hyves

Sportvisserij Nederland heeft in 2008 gekozen voor 

communicatie op twee populaire internetplatforms: 

Youtube en Hyves.

Om alle filmpjes van Sportvisserij Nederland 

gemakkelijk vindbaar bijeen te brengen is gekozen 

voor een eigen Youtube-kanaal: www.youtube.com/

sportvisserij.nl. Dit is een zeer gebruiksvriendelijk 

medium met handige functionaliteiten, waaronder 

sorteer- en zoekfuncties. In totaal zijn de filmpjes 

via dit kanaal ruim 81.000 keer bekeken.

Om het contact met de achterban verder te 

versterken is de Ed Stoop-hyves in het leven 

geroepen. Het eerste jaar wist de populaire VIS 

TV-presentator al ruim 1500 vrienden te maken via 

www.ed-stoop.hyves.nl. Ed beantwoordt vragen van 

sportvissers en kan op een laagdrempelige manier 

nieuws onder de aandacht brengen.

Restyling en uniformering federatieve websites

Zes van de negen federatiewebsites zijn in 2008 

gerestyled en gelijk getrokken met de site van 

Sportvisserij Nederland. Zij kregen een uniforme 

beheeromgeving en werden daarmee op een fraaie 

wijze met elkaar en de site van Sportvisserij 

Nederland verbonden. Hierdoor kan er voortaan 

een efficiënte kennisuitwisseling plaatsvinden, 

kunnen de sites centraal worden doorontwikkeld en 

vindt een substantiële kostenbesparing plaats.



De brochurereeks ‘Vissen doe je zo’ helpt (opnieuw) beginnende sportvissers op weg. 

De uitzendingen van Vis TV trokken gemiddeld 200.000 kijkers per aflevering.
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27 Vissen doe je zo

Tot nog toe was er geen laagdrempelig medium dat 

beginnende en opnieuw beginnende sportvissers 

op weg helpt. Daarom heeft Sportvisserij Nederland 

in 2008 besloten een reeks nieuwe folders te 

starten die gratis in hengelsportzaken worden 

verspreid. ‘Vissen doe je zo’ wordt een achtdelige 

reeks folders die het vissen met verschillende 

technieken overzichtelijk en stap voor stap uitlegt. 

In 2008 werden vier folders gemaakt over het 

vissen met de vaste stok, karpervissen met 

vastloodsystemen, kunstaasvissen vanaf de kant en 

feedervissen. Simpele vragen als ‘hoe zet ik nu 

eigenlijk een haak aan de lijn’, ‘wat heb ik nodig’ en 

‘wat is de beste manier om een boilie aan een hair te 

zetten’, worden in woord en beeld helder uitgelegd. 

Je kunt met de ‘Vissen doe je zo’ folder direct naar 

de waterkant om een hengel uit te werpen.

De folders zijn in een oplage van 50.000 gedrukt 

en samen met een compacte display naar duizend 

hengelsportzaken gestuurd. In de display worden 

ook de VISpasfolders en Hét Visblad geplaatst.  

Dit alles om er voor te zorgen dat de display ook 

daadwerkelijk een plekje verovert op de toonbank 

van de hengelsportzaak en de boodschap van 

Sportvisserij Nederland beter naar het publiek 

wordt overgebracht. Behalve in hengelsportzaken 

worden deze brochures ook veelvuldig gebruikt op 

vele beurzen en op verzoek aan hengelsport-

verenigingen toegestuurd. 

In 2009 zullen nog vier folders worden gemaakt.  

In het verlengde van deze folderreeks is de website 

www.vissendoejezo.nl in het leven geroepen.

Brochure ‘De Massa is Kassa’

In het kader van het project ‘Professionalisering 

aanpak productgroep hengelsport in de dieren-

speciaalzaak’ bracht Sportvisserij Nederland de 

brochure ‘De Massa is Kassa – handel in de 

hengelsport’ uit. Doel van de brochure, gefinancierd 

door het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel en de 

Sportvissen op papier

Ondanks het internet en TV blijft print zijn unieke waarde behouden en wordt met allerlei 
crossmediale activiteiten zelfs verder versterkt in de hengelsport. Naast de bekende 
magazines Hét Visblad en Visionair bracht Sportvisserij Nederland dit jaar ook een aantal 
nieuwe publicaties uit. De belangrijkste daarvan waren de folderreeks ‘Vissen doe je zo’ en 
de brochure ‘De Massa is Kassa’.

Televisie een groot bereik

Televisie is het belangrijkste medium om zoveel mogelijk mensen – of het nu gaat om 
Nederlanders die vissen of dit (nog) niet doen – te bereiken. Het is een ideaal middel om te 
laten zien wat vissen is, wat sportvissers beweegt en wat er achter de schermen gebeurt 
om het vissen mogelijk te maken en een goede visstand te realiseren.

VIS TV op RTL7

Sportvisserij Nederland maakte in 2008 al voor het 

twaalfde jaar de serie VIS TV. De kijkcijfers waren 

vrijwel gelijk aan die van 2007 met gemiddeld bijna 

200.000 kijkers per aflevering. 

In twaalf uitzendingen, die elk drie keer werden 

uitgezonden op RTL 7 in de weekenden van  

20 januari t/m 17 augustus, namen presenatoren  

Ed Stoop en Marco Kraal de kijkers mee op hun 

visavonturen door Nederland. Iedere uitzending 

stond in het teken van een missie. Het seizoen 

werd in stijl van het ruim 100-jarig bestaan van 

Sportvisserij Nederland afgesloten met een 

historische finale op de Nieuwkoopse Plassen. 

Hierbij gingen beide heren in een oude roeiboot 

met steekstokken en voorzien van historisch 

hengelmateriaal op brasem vissen.

NCRV-serie Natuur in de stad

Naast het eerdergenoemde specifieke  

hengel sportprogramma was er ook in andere 

televisie programma’s positieve aandacht voor de 

sport visserij. Zo leverde Sportvisserij Nederland 

net als in 2007 driemaal een bijdrage aan de  

NCRV serie Natuur in de Stad. Het camerateam 

volgde een visles op een basisschool in  

Leeuwarden. In Apeldoorn werd onderwater-

fotograaf Edwin Sterckel vergezeld op zijn 

zoektocht naar vissen en waren beekprikken in het 

hartje van deze stad te zien. In de aflevering over 

Almere werd een kijkje genomen in de keuken van 

een visserijkundig onderzoek in de stadswateren.

Vissen in Noord-Holland

Ook regionale televisie vormt een belangrijk medium. 

In Noord-Holland konden de kijkers van de regionale 

zender Regio22 genieten van een nieuwe 10-delige 

serie over sportvissen in de eigen provincie.  

Deze serie is tot stand gekomen door een samen-

werking van Sportvisserij Nederland, federatie 

Noordwest Nederland en tien hengelsportzaken. 

Kijkcijfers zijn niet bekend, maar op de website 

stond het programma steevast hoog in de top-3. 

Inmiddels is de serie ook op DVD verkrijgbaar in 

hengelsportzaken in Noord-Holland en via de 

webwinkel van Sportvisserij Nederland.



Hoe lood ik een dobber uit?

hengelsport terug te vinden in landelijke en 

regionale kranten. Een deel hiervan is geplaatst 

naar aanleiding van de in totaal 154 persberichten 

die in 2008 zijn verzonden door Sportvisserij 

Nederland. In 2008 mocht de hengelsport zich 

verheugen op onder meer een 8-pagina groot 

artikel in Vrij Nederland, een visvakantiespecial in 

de Telegraaf en een reportage over de Nationale 

Hengelsportdag in Het Parool.

Sportvissen op beurzen

Sportvisserij Nederland presenteerde zich in 2008 

op tien nationale en drie regionaal/lokale publieks-

beurzen, met in totaal ruim 230.000 bezoekers. 

Niet alleen op hengelsportbeurzen maar ook zeer 

bewust op een aantal beurzen gericht op een breder 

publiek, zoals de 50+beurs en de gezinsbeurs 

Wegwijs, beide in de Jaarbeurs te Utrecht. De grote 

meerwaarde van beurzen is het directe contact 

met de sportvisser en andere publieksgroepen, 

waardoor er niet alleen veel informatie kan worden 

gegeven, maar ook sprake is van feedback en de 

organisatie kan zien wat de sportvisser beweegt en 

bezighoudt.

Cursussen voor sportvissers, vrijwilligers 
en professionals

In Nederland zijn in de hengelsport ruim 20.000 vrijwilligers op allerlei terreinen actief. 
Als jeugdinstructeur, controleur, bestuurlid, ledenadministrateur, coördinator hengelvangst-
registratie, redacteur van het clubblad of bijvoorbeeld wedstrijdleider. Al deze vrijwilligers 
zijn van onschatbaar belang voor de hengelsport. Daarom tracht Sportvisserij Nederland 
samen met haar federaties al deze vrijwilligers te ondersteunen en verder op te leiden. 

Laagdrempelig

Deze ondersteuning en opleiding gebeurt middels 

cursussen centraal op het kantoor in Bilthoven, 

maar veel vaker op diverse locaties in het land, en 

sinds 2008 voor het eerst ook online. In 2008 

werden bovendien de nieuwe cursussen wedstrijd-

controleur en vangstverwerking voor vrijwilligers 

ontwikkeld en gegeven. Voor de hengelsport-

vrijwilligers is deelname aan de cursussen gratis. 

Verder worden ook trainingen verzorgd voor 

professionals als politie en BOA’s over de Visserijwet, 

evenals de opleiding electrovisserij voor beroeps-

vissers en medewerkers van ingenieursbureaus.

Cursus Controle Sportvisserij

De georganiseerde hengelsport hecht aan een 

naleving van de visserijregels door haar achterban. 

Goede controle op onder meer de VISpas is in  

dit licht zeer belangrijk. Daarom organiseert 

Sport visserij Nederland elk jaar weer de Cursus 

Controle Sportvisserij. 

In 2008 zijn elf Cursussen Controle verspreid over 

het land gehouden met in totaal 203 deelnemers. 

Elke cursus werd afgesloten met een toets die door 

193 mensen met goed gevolg is afgelegd. Iedere 

geslaagde cursist kreeg na afloop een controlepas 

en bijhorende officiële kleding, zodat zij tijdens  
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DIBEVO, is de winkeliers te laten zien wat de 

mogelijkheden zijn van de nog steeds groeiende 

hengelsportmarkt en hoe hier een beter rendement 

uit te halen is.

Voorafgaand aan de totstandkoming vonden drie 

themabijeenkomsten plaats over de hengelsport ter 

ondersteuning van ondernemers die hengelsport 

een plaats (willen) geven in hun dieren speciaal-

zaak. ‘De Massa is Kassa’ is naar alle dieren-

speciaalzaken en hengelsportzaken in Nederland 

verzonden.  

Populair magazine Hét Visblad

Hét Visblad heeft ook in 2008 weer een sterke 

oplageverhoging weten te verwezenlijken. Niet alleen 

door een stijging van het aantal abonnees (netto 

bijna 3.000), maar ook door het feit dat sinds  

mei 2008 Hét Visblad maandelijks wordt verzonden 

naar de ruim duizend hengelsportzaken en dieren-

speciaalzaken met een hengelsportassortiment. 

Daarnaast wordt het blad via 9.000 leesmappen 

verzonden naar ziekenhuizen, kappers en huisartsen. 

Net als voorgaande jaren wordt Hét Visblad in een 

speciale oplage van ruim 500.000 exemplaren 

tweemaal per jaar naar alle geregistreerde 

sportvissers verzonden.

Hét Visblad is in 2008 met acht pagina’s uitgebreid 

en kreeg nieuwe rubrieken als Hengelsport & Handel, 

Zo zit dat en Hengelsport & Maatschappij. Verder 

stonden er in 2008 weer vele bekende vissende 

Nederlanders in, waaronder Olympisch judokampioen 

Mark Huizinga, scheidsrechter Dik Jol, DJ Promo, 

volkszanger Jannes en tennisheld Richard Krajicek. 

Uniek was het decembernummer dat geheel in het 

teken stond van Vissende Vrouwen. 

Tot nog toe had Hét Visblad geen eigen gezicht op 

het internet, daar is in 2008 verandering in 

gekomen. In april is www.hetvisblad.nl gelanceerd 

waar de in Hét Visblad geplaatste artikelen worden 

verrijkt met nuttige tips, die in het magazine zelf 

niet aan bod zijn geweest. 

Vakblad Visionair

Visionair, het wetenschappelijk vakblad van 

Sportvisserij Nederland, vormde ook in 2008 een 

groeiend platform voor kennisuitwisseling en 

discussie over onderwerpen op het gebied van vis, 

visstand en visserij. Met een keur aan externe 

redacteuren en hoogwaardige fotografie werd in de 

vier nummers in 2008 een breed scala aan 

onder werpen gepresenteerd. In totaal 176 pagina’s 

diepgravende artikelen; soms filosofisch en 

beschouwend, maar altijd wetenschappelijk en 

uitdagend.

Free publicity

Maandelijks zijn er honderden berichten over de 

Hét magazine voor de ruim een half miljoen aangesloten 
sportvissers!

Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland en een 
platform voor discussie en kennisuitwisseling op het gebied van 
vis, visstand en visserij.



Hoe maak ik een vistuigje?

 Welke vissoort is dit?
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Jeugdpleinen op beurzen

Op veel (hengelsport)beurzen waar Sportvisserij 

Nederland met een stand aanwezig is, staat ook 

een jeugdplein. Alle jonge bezoekers van het 

jeugdplein kunnen onder deskundige leiding van 

gediplomeerde jeugdbegeleiders een tuigje maken 

en meer informatie krijgen over het vissen. Op de 

vier belangrijkste beurzen in 2008 hebben zo in 

totaal ruim 2500 kinderen les gehad en een 

zelfgemaakt tuigje mee naar huis genomen.

Online Cursus Visherkenning

In 2008 is een online trainingsmodule visherkenning 

ontwikkeld die via de homepage gratis wordt 

aangeboden. Aan de hand van meer dan 250 

meerkeuzevragen kan de online cursist alle aspecten 

van de visherkenning ontdekken en trainen.  

Door een online examen te doen kan de cursist zijn 

vaardigheden toetsen. Bij voldoende goede 

antwoorden krijgt de cursist een email met een 

virtuele bronzen, zilveren of gouden medaille. 

Bezitters van de gouden medaille worden auto-

matisch bij Sportvisserij Nederland geregistreerd, 

zodat een databestand ontstaat van ‘visdeskundige’ 

personen.

Cursus Wedstrijdcontroleur

In het eerste kwartaal van 2008 is de nieuwe Cursus 

Wedstrijdcontroleur van start gegaan. In dit eerste 

jaar zijn in totaal 146 wedstrijdcontroleurs opgeleid. 

Doel van de cursus is om enerzijds de deskundig-

heid van de reeds actieve wedstrijdcontroleurs 

verder te vergroten. Anderzijds wordt het voor 

nieuwe wedstrijdcontroleurs eenvoudiger om via 

de cursus snel en effectief op de hoogte te worden 

gebracht van alles wat een wedstrijdcontroleur 

behoort te weten, zodat hij of zij direct aan de slag 

kan. De cursist leert o.a. werken met de wedstrijd-

reglementen voor de NK’s Zoetwatervissen en de 

Topcompetitie. Voor ‘zoute’ wedstrijden biedt deze 

cursus eveneens een goede basis.

De cursisten kunnen zich via twee cursusboekjes 

en de DVD Wedstrijdcontrole, die laat zien wat er 

komt kijken bij de organisatie van en controle 

tijdens een viswedstrijd, thuis voorbereiden op de 

cursus. De cursus wordt afgesloten met een 

schriftelijke toets, waarbij moet blijken of de cursist 

voldoende kennis van zaken heeft om als erkend 

wedstrijdcontroleur te worden gecertificeerd.

Cursus Vangstverwerking

In het werkgebied van de Hengelsportfederatie 

Groningen-Drenthe is in 2008 een groep van 18 

vrijwilligers opgeleid om in het kader van KRW-

visstandbemonsteringen te assisteren bij het 

verwerken van de gevangen vis. De opgeleide 

vrijwilligers assisteren bij visstandbemonsteringen 

van zowel Sportvisserij Nederland, gecertificeerde 

beroepsvissers als adviesbureaus. De vangstver-

werking bestaat uit het correct determineren en 

meten van de gevangen vis, waarna deze gegevens 

tevens goed dienen te worden genoteerd ten 

behoeve van invoer in het databestand Piscaria en 

een latere analyse van de vangstgegevens.

Als gevolg van de Europese Kader Richtlijn Water 

(KRW) zijn waterschappen nog nadrukkelijker 

verantwoordelijk gesteld voor een duurzaam 

natuurlijk visstandbeheer. De kwaliteit van 

oppervlaktewateren wordt tegenwoordig mede 

afgemeten aan de samenstelling van de visstand. 

De sportvisserij is als belangrijk(st)e belang-

hebbende bij een goede visstand nauw betrokken 

bij dergelijke activiteiten en wil daar via onder 

meer deze cursus een bijdrage aan leveren. 

het uitvoeren van hun controlewerk goed herken-

baar zijn.

Opleiden van politie en BOA’s

Naast de reguliere Cursussen Controle Sportvisserij 

worden er ook voor ambtenaren bij politiekorpsen, 

de KLPD, politieacademie en Staatsbosbeheer 

geregeld trainingen verzorgd. In 2008 is deze Cursus 

Visdocumenten Kort zeven maal gegeven, waaraan 

in totaal 211 cursisten hebben deelgenomen.

Cursus Jeugdbegeleiding en Vismeester

Om in de behoefte aan gekwalificeerde begeleiders 

bij jeugdwerk binnen hengelsportverenigingen te 

voorzien is de Cursus Jeugdbegeleiding het 

afgelopen jaar drie keer gehouden met in totaal  

43 deelnemers. Zij hebben hun didactische vaardig-

heden verbeterd en kunnen kinderen van hun 

hengelsportvereniging verantwoord leren vissen. 

Als vervolg op de cursus Jeugdbegeleiding is in 2007 

de Cursus Vismeester in het leven geroepen. Deze is 

in 2008 voortgezet. In dit jaar zijn er drie cursussen 

gegeven waarbij in totaal 27 vismeesters zijn opgeleid. 

Dit zijn er elf meer dan in het voorgaande jaar. 

Tijdens de Cursus Vismeester leren gecertificeerde 

jeugdbegeleiders hoe ze vislessen op basisscholen 

het beste kunnen verzorgen. Het gaat hierbij op de 

eerste plaats om voorlichting geven over de vissen 

en hun leefomgeving, maar op verzoek ook om het 

daadwerkelijk leren sportvissen aan een nabijgelegen 

geschikt water. Met deze aanpak krijgt ook een deel 

van de jeugd van niet vissende ouders de kans 

kennis te maken met de fascinerende wereld onder 

water en de hengelsport. 

Op bezoek bij een visserijkundig onderzoek

In het najaar van 2008 zijn als pilot bij een drietal 

visserijkundige onderzoeken in wateren in Maarssen, 

Brunssum en Benschop een of meerdere klassen 

uit groepen 6 t/m 8 van de lokale basisscholen 

uitgenodigd. De kinderen konden onder deskundige 

begeleiding zelf een net binnen halen, een 

demonstratie visherkenning volgen en een aantal 

gevangen vissen doormeten en terugzetten.  

De reacties van de kinderen, leerkrachten en 

omstanders waren zo enthousiast en positief, dat 

besloten is om dit in 2009 waar mogelijk aan te 

bieden bij zo veel mogelijk Kort Adviesprojecten 

waarbij een afvissing plaatsvindt. 
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Ralph	sam	–	Adviseur	bij	Rijkswaterstaat	–	over	samenwerking	met	de	hengelsport

“Eén overkoepelende hengelsportorganisatie maakt overleg een stuk eenvoudiger”

“Als beheerder van de rijkswateren wil Rijkswaterstaat (RWS) actief meedenken met gebruikers en 

belanghebbenden van deze wateren. Zo heeft RWS IJsselmeergebied in samenwerking met Sportvisserij 

Nederland het ‘Belevingsonderzoek Sportvisserij in de Randmeren’ begeleid. Dit omdat bij een inventarisatie 

van de huidige toestand van de Randmeren aan het licht kwam dat veel is geïnvesteerd in ecologisch herstel 

en waterkwaliteit, maar dat er onvoldoende kennis was van hoe dit wordt beleefd door de gebruikers.

De opzet en doel van het onderzoek was duidelijk te krijgen hoe de waterkwaliteit, de inrichting en het beheer 

van de randmeren van het IJsselmeergebied (de zuidelijke Randmeren en de Veluwerandmeren) worden beleefd 

en gewaardeerd door sportvissers – de hengelsport is immers één van de gebruiksfuncties van het water. 

Daarbij is het voor ons fijn om Sportvisserij Nederland in te kunnen schakelen. Eén overkoepelende hengel-

5.

sportorganisatie maakt overleg een stuk eenvoudiger en hun knowhow vormt een welkome aanvulling op 

de kennis die Rijkswaterstaat zelf in huis heeft.

Hoewel het voor mij de eerste keer was dat ik met Sportvisserij Nederland een project heb begeleid, zijn er 

meer Rijkswaterstaatprojecten waarbij beide partijen samenwerken. Zo is RWS 

verantwoordelijk voor de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water op de 

rijkswateren en zit zij met (onder meer) Sportvisserij Nederland en de aangesloten 

hengelsportfederaties in de betreffende visstandbeheercommissies. In dit 

verband spannen we ons samen in voor een evenwichtige vispopulatie, brengen 

we knelpunten in de vismigratie in kaart, werken we aan vispassages en 

natuurlijke watersystemen.”

Ralph	sam

	hoofdstuk	5

Advisering, 
kennis en 
informatie
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Sportvissers leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek 
naar het trekgedrag van de snoekbaars.
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Aalmonitoring

In het kader van het project Aalmonitoring 

Groningen-Drenthe, waaraan Sportvisserij 

Nederland, de federatie Groningen Drenthe en het 

Waterschap Hunze en Aa’s deelnemen, heeft in 

2008 de tweede bemonstering plaatsgevonden. 

Via deze tweede inventarisatie is de aalpopulatie in 

de twee geselecteerde gebieden die als aalreservaat 

zijn aangewezen goed in kaart gebracht. De volgende 

stap in dit project omvat onderzoek naar de kwaliteit 

van het habitat en de groeisnelheden van de aal en 

het inzichtelijk maken van de onttrekking van aal 

door de beroepsvisser. Om de ontwikkeling van de 

aalstand goed te kunnen blijven volgen zal in 2010 

opnieuw een bemonstering plaatsvinden.

Vissennetwerk

Het Vissennetwerk – een kennisplatform over 

vissen, visserij en water – bestond in 2008 vijf jaar. 

Ter gelegenheid van dit eerste lustrum ontvingen 

alle leden een speciale USB stick met daarop alle 

22 kennisdocumenten van Sportvisserij Nederland. 

Ook werden er weer vier bijeenkomsten  

georganiseerd, waarvan drie in samenwerking met  

organisaties als de Provincie Zeeland, Waterschap 

Roer en Overmaas en het platform zoet-zout. 

Hierbij was er veel aandacht voor vismigratie, 

zowel in beken, poldergebieden en op zoet-zout 

overgangen.

Naast Sportvisserij Nederland droegen ook de 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

(STOWA) en de Unie van Waterschappen financieel 

hun steentje bij, wat het draagvlak en belang van 

het Vissennetwerk onderstreept.

Broedbemonstering in een kribvak.

Informatiesystemen 

In 2008 is hard gewerkt om een aantal informatiesystemen van Sportvisserij Nederland 
verder te upgraden. Dit om de vele en omvangrijke informatiestromen waarover de organisatie 
beschikt zo efficiënt mogelijk te stroomlijnen en in bruikbare producten voor hengelsport 
en waterbeheerdes om te zetten. 

Visplanner

In het streven om de huidige gedrukte Lijsten van 

Viswateren (de landelijke lijst, federatieve lijsten  

en de kleine lijst) in de toekomst gedeeltelijk te 

vervangen door een digitale versie, speelt de 

Visplanner een centrale rol. Met behulp van dit 

digitale overzicht van viswateren kunnen sport-

vissers een print maken van de wateren waarin zij 

willen vissen of deze op kaart raadplegen via de 

internetverbinding op hun mobiele telefoon.  

De website www.visplanner.nl is daarom ook in 

2008 verder uitgebreid. De tabel op pagina 36 

geeft aan hoeveel wateren er per federatie zijn 

gedigitaliseerd.

Behalve een handig hulpmiddel voor sportvissers 

om te kunnen zien waar zij met hun VISpas mogen 

vissen, kunnen verenigingen de Visplanner gebruiken 

om hun ‘eigen’ water te promoten. De website is zo 

ontwikkeld dat zij zelf stekken, informatie en foto’s 

van de locatie toe kunnen voegen. Om verenigingen 

hiermee bekend te maken zijn in 2008 diverse 

cursussen gegeven. Naast 3.000 visstekken zijn op 

de Visplanner onder meer ook de locaties van 

1.000 hengelsportwinkeliers, 800 trailerhellingen 

en roeiboot verhuur te vinden.

Hengelvangstregistratie

De module hengelvangstregistratie online (HVR 

Online) op de website www.vangstenregistratie.nl is 

in 2008 verder ontwikkeld en gepromoot. Zo is het 

aantal uitgegeven licenties aan hengelsportvereni-

gingen bijna verdubbeld, het aantal rapporteurs 

meer dan verdrievoudigd en het aantal geregi-

streerde sessies meer dan vertienvoudigd. Uit 

onderzoek van de feedback van gebruikers blijkt 

bovendien dat het systeem positief scoort op 

gebruiksgemak en ondersteuning. 

Kennis over vis en water vergaren  
én delen 

Kennis van de vis, de visstand en het viswater zijn van cruciaal belang voor het werk van 
Sportvisserij Nederland. Via praktijk- en literatuuronderzoek wordt het kennisniveau 
voortdurend op peil gehouden en uitgebreid. Een mooi voorbeeld is het Migratie Onderzoek 
Snoekbaars, waarbij aan de hand van gemerkte vissen migratiepatronen worden bestudeerd. 
De verzamelde gegevens van zulke onderzoeken worden opgeslagen in diverse kennis- en 
informatiesystemen en dienen als input voor het advieswerk van Sportvisserij Nederland.

Migratie onderzoek snoekbaars

In navolging van het in 2007 gestarte Migratie 

Onderzoek Snoekbaars werden in 2008 opnieuw 

bijna 200 snoekbaarzen gemerkt. Het doel van dit 

door Sportvisserij Nederland in samenwerking met 

Rijkswaterstaat-Zuid Holland, de Waterdienst van 

RWS, de federatie Zuidwest Nederland en de 

projectgroep De Kier van RWS gestarte project is 

om de gemerkte snoekbaarzen te kunnen volgen in 

de grote rivieren. Het project werd in 2008 

uitgebreid met een meer bovenstrooms gelegen 

traject in de Maas om ook de migratie van en naar 

een aangetakte diepe plas te kunnen volgen.  

Zoals het zich nu laat aanzien zijn er snoekbaarzen 

die behoorlijk honkvast zijn en zich in een gebied 

van enkele kilometers bewegen. Een klein deel 

gebruikt een groter leefgebied tot dertig kilometer 

en enkele vissen leggen zelfs honderd kilometer of 

meer af.

Het project zorgde, naast veel informatie over de 

migratiebewegingen van snoekbaars, tot nu toe 

voor enorm veel positieve publicaties en reacties – 

zowel vanuit de ecologenhoek als vanuit de achter-

ban. Zo presenteerde Sportvisserij Nederland het 

project in 2008 tijdens de World Recreational 

Fisheries Conference in Miami en zal er een artikel 

in the American Fisheries Society verschijnen.  

De actieve bijdrage van het Nederlands kampioen-

schap Snoekbaarsvissen, de Belangenvereniging 

Snoekbaarsvissers en van sportvissers die snoek-

baarzen terugmelden, zet de sportvisserij neer als 

een positieve doelgroep die een bijdrage kan leveren 

aan de kennis over vis, vismigratie en visbestanden. 

Het project wordt eind 2009 afgerond.

Kennisdocumenten over vissen

De reeks kennisdocumenten die Sportvisserij 

Nederland samenstelt over de belangrijkste zoet- 

en zoutwatervissen is in 2008 uitgebreid met de 

volgende vissoorten: brasem, karper, zeelt, forel,  

en vlagzalm. Het reeds bestaande kennisdocument 

over de rivierdonderpad werd geactualiseerd en 

goeddeels herschreven naar aanleiding van de 

ontdekking dat in Nederland ook de beek-

donderpad voorkomt. In een kennisdocument is  

per vissoort alle ecologische informatie aan de 

hand van de beschikbare literatuur verzameld. 

Deze kennisdocumenten zijn ook van de website 

van Sportvisserij Nederland te downloaden. 

Nederland leeft met… vismigratie

Het cluster Kennis en Informatie van Sportvisserij 

Nederland leverde in 2008 een bijdrage aan het 

aalmanagementplan van het ministerie van LNV 

door middel van het aanleveren van een aalkaart. 

Op deze kaart worden de belangrijkste knelpunten 

op de migratieroutes van de aal in Nederland 

weergegeven. De bijbehorende aanbeveling aan de 

minister van LNV luidt om in het kader van het 

aalherstel voorrang te geven aan het oplossen van 

de barrière top 30. De aalkaart is opgesteld in 

samenwerking met de Waterdienst van Rijkswater-

staat, de Unie van Waterschappen, het bureau 

Visadvies en het bureau Wanningen Water Consult.
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Nederland. In 2008 werden visstandgegevens van 

zo’n 46 projecten toegevoegd aan Piscaria. Dit succes 

heeft ertoe geleid dat ook Rijkswaterstaat Piscaria 

gaat gebruiken voor haar actieve monitorings-

programma.

Visrechtensysteem

Het Visrechtensysteem is een digitaal en geografisch 

informatiesysteem dat door Sportvisserij Nederland 

wordt gebruikt om vragen van verenigingen, 

gemeenten en sportvissers over visrechtensituaties 

te beantwoorden. De beoogde invoering van de 

nieuwe infrastructuur voor deze website is in 2008 

echter niet van de grond gekomen. Dit omdat het 

ministerie van LNV vanwege juridische en politieke 

redenen voorlopig geen nieuwe initiatieven op dit 

vlak wil ontplooien. Sportvisserij Nederland houdt 

het systeem wel actueel, maar dit is vanwege 

onder meer kostentechnische redenen niet meer 

online beschikbaar.

Beeldbank

Om de grote hoeveelheid binnen Sportvisserij 

Nederland beschikbaar beeldmateriaal te stroom-

lijnen en beter toegankelijk te maken, werd in 2008 

een centrale beeldbank op het interne netwerk 

gestart. Deze maakt het mogelijk om foto’s 

overzichtelijk en centraal op te slaan en deze door 

middel van trefwoorden en albums snel op te 

zoeken. Alle medewerkers kregen uitleg over het 

vullen van de beeldbank en samen sloegen zij in 

2008 bijna 16.000 foto’s op in de beeldbank. 

Tevens werden de dia’s uit de oude beeldbank van 

de OVB gedigitaliseerd. Deze zullen in 2009 

worden opgenomen in de nieuwe beeldbank.

Bibliotheek

De bibliotheek van Sportvisserij Nederland omvat een 

van de grootste collecties op het gebied van ‘vis- 

 literatuur’ in Europa. De bibliotheek is via het internet 

ontsloten en in 2008 werden 535 zoek opdrachten 

via de website www.sportvisserijnederland.nl 

gedaan. In 2008 zijn de eerste stappen gezet om 

een infocentrum in te richten en om de collectie 

Nederlandse sportvisserijboeken te gaan completeren.

Praktische toepassingen

Alle kennis en informatie die Sportvisserij Nederland tot haar beschikking had is ook in 
2008 op een zo goed mogelijke wijze aangewend voor praktische doeleinden. De resultaten 
zijn ondermeer terug te vinden in actieplannen, beleidsvisies en ondersteunende werkzaam-
heden voor federaties en verenigingen.

Ondersteuning visstandbeheercommissies

Het beleid van de minister van LNV om visstandbe-

heercommissies (VBC’s) te verplichten om 

visplannen op te stellen voor 1 januari 2010, vormt 

voor sommigen een aanzienlijke belasting omdat 

hiervoor de benodigde ervaring en kennis 

ontbreekt. Daarom subsidieert LNV een project 

waarbij Sportvisserij Nederland en de Combinatie 

van Beroepsvissers de VBC’s ondersteunen die 

hierbij hulp nodig hebben. Het project VBC-onder-

steuning is in september 2008 gestart en heeft 

een looptijd van drie jaar.

Sportvisserij Nederland zet voor dit project extra 

menskracht in met behulp van de LNV-subsidie. 

Daarbij sluit het aan op de bestaande inspanningen 

van Sportvisserij Nederland bij het begeleiden en 

ondersteunen van VBC’s. De visplannen worden 

door Rijkswaterstaat en de waterschappen getoetst 

om te beoordelen of de voorgenomen visserij en 

het beheer niet strijdig zijn met doelen voor het 

water- en natuurbeheer. Zo wordt de samenwerking 

tussen sportvisserij, beroepsvisserij, waterbeheerders 

en natuurbeheerders verder versterkt.

De eerste maanden is er gewerkt aan een sjabloon 

voor een visplan en inmiddels is een aantal VBC’s 

met ondersteuning van Sportvisserij Nederland en 

de Combinatie van Beroepsvissers gestart met het 

opstellen van een visplan. Deze eerste lichting 

plannen zijn voornamelijk gevuld met inventarisatie-

gegevens en een beschrijving van de bestaande 

situatie. In de komende jaren zullen deze visplannen 

verder worden vormgegeven. In 2009 zal het 

project VBC-ondersteuning worden  uitgebouwd.

Kort advies projecten

In 2008 zijn bijna veertig kort advies projecten 

uitgevoerd door het cluster Advisering. Het betrof 

vooral visserijkundige onderzoeken, waarbij 

Ook de door gebruikers aangedragen verbeter-

punten zijn in 2008 voortvarend opgepakt. Zo is 

een belangrijke nieuwe feature van HVR Online de 

mogelijkheid tot analyse van de hengelvangsten. 

Hiermee kunnen coördinatoren van verenigingen, 

federaties en VBC’s analyses maken in de vorm van 

grafieken en verspreidingskaarten en gegevens 

exporteren naar Excel voor verdere analyse.

De enorme groei van HVR Online in 2008 werd 

deels gedragen door twee belangrijke ontwikkelingen. 

De speciaal ontwikkelde module met een landelijk 

protocol voor de registratie van wedstrijdvangsten 

werd voor het eerst toegepast bij alle wedstrijden 

van de Nationale Topcompetitie. Hiermee komt 

veel informatie beschikbaar, die bovendien ieder 

jaar met nieuwe gegevens wordt aangevuld. 

Daarbij is in 2008 ook een begin gemaakt met de 

integratie van de gegevens en de rapporteurs van 

de VBC Oost Gelderse Wateren in HVR Online.

De gegevens van zowel individuele sportvissers als 

verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan 

bijvoorbeeld een beter inzicht in de ontwikkeling 

van de visstand. Ook vormen hengelvangsten een 

zeer nuttige gegevensaanvulling bij visstandonder-

zoeken, omdat gebruikelijke zegen- en elektrovisserij 

niet overal mogelijk en/of efficiënt is. Bovendien 

merken sportvissers het vaak als eerste dat de 

visstand op een water verandert door bijvoorbeeld 

overbevissing, stroperij, vervuiling of aalscholvers.

Barbeelwedstrijd

In het kader van HVR-promotie organiseerde 

Sportvisserij Nederland in 2008 de eerste officiële 

barbeelwedstrijd. Op drie trajecten aan de Waal 

van in totaal zestig kilometer deden 44 sportvissers 

mee aan deze wedstrijd, die de slotakte vormde 

van het project ‘Haalbaarheid Publieke Participatie 

bij Vismonitoring’. De opzet van dit door Sportvisserij 

Nederland en Stichting RAVON uitgevoerde project 

– in opdracht van Rijkswaterstaat, de STOWA en de 

Gegevensautoriteit Natuur van LNV – was om te 

kijken of HVR voldoende kwalitatieve gegevens aan 

kan leveren voor beleid op het gebied van 

vismonitoring met betrekking tot de Kaderrichtlijn 

Water en Natura-2000 gebieden. Een rapport 

hierover zal in 2009 worden uitgebracht.

Piscaria

Piscaria is de landelijke database voor de opslag 

van visstandgegevens die worden verzameld met 

zogenaamde grote vistuigen. Nadat in 2007 al 

verschillende waterschappen dit systeem in 

gebruik namen, telt deze applicatie inmiddels meer 

dan 200 geregistreerde gebruikers. Dit betreft 

onder meer zeventien waterschappen en een groot 

aantal ingenieursbureaus die jaarlijks hun 

verzamelde gegevens aanleveren bij Sportvisserij 

 Meer en meer sportvissers nemen deel aan het door Sportvisserij Nederland 
ontwikkelde systeem van hengelvangstregistratie.

federatie op	kaart	eind	2007 op	kaart	eind	2008 totaal dekkingspercentage

Fryslân 1009 1081 1107 98

Gooi- en Eemland 254 254 281 90

Groningen Drenthe 382 507 535 95

Limburg 45 46 48 96

Zuidwest Nederland 112 179 243 74

Midden Nederland 173 167 179 93

NoordWest Nederland 487 518 553 94

Oost Nederland 147 265 358 74

Randmeren 37 37 48 77

Sportvisserij Nederland 0 2 2 100

totaal 2646 3056 3354 91

2007 eind	2008

Licenties 49 87

Wateren 786 1207

Rapporteurs 510 1728

Geregistreerde sessies 1677 19563

Aantal wateren dat op visplanner.nl is weergegeven

Ontwikkeling hengelvangst registratie online
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In dit Actieplan voor het gebied tussen Bergen op 

Zoom en Tilburg worden de huidige knelpunten 

geïnventariseerd en oplossingen voor het verbeteren 

van de sportvisserijmogelijkheden aangedragen. 

Recreatieplassen en sportvisserij

Een dreigende beëindiging van de verhuur van  

het visrecht aan de sportvisserij op een groot 

aantal recreatieplassen op/rond de Veluwe en in 

het rivieren gebied, is door tussenkomst van  

Sportvisserij Nederland voorkomen. Enkele 

recreatieschappen hadden in 2007 de huur-

overeenkomst voor sommige recreatieplassen 

opgezegd of wilde deze wijzigen in een machtiging 

voor een jaar. De achterliggende redenen bleken de 

aangescherpte Europese zwemwaternormen en de 

blauwalgenproblematiek, die in de zomermaanden 

op enkele van deze plassen speelt. De recreatie-

schappen veronderstelden dat een hoge visbezetting 

en de sportvisserij (als gevolg van het voeren)  

hier mogelijk een bijdrage aan leverden.

Hierop is Sportvisserij Nederland op verzoek van 

de betrokken federaties in overleg getreden met 

het recreatieschap om de problemen te bespreken. 

Naast meer wederzijds begrip, was een werkgroep 

die voor een beter en breed gedragen visstand- en 

visserijbeheer op de recreatieplassen moet zorgen 

het resultaat. In opdracht van deze werkgroep zijn 

door Sportvisserij Nederland visplannen opgesteld 

voor de recreatieplassen Bussloo, Eiland van Maurik, 

Zeumeren en Wylerbergmeer. Op basis van de 

visplannen die eind 2008 gereed zijn gekomen,  

is een nieuwe uniforme huurovereenkomst opgesteld 

waar zowel de hengelsport als de recreatieschappen 

zich in kunnen vinden.

Herintroductie elft

Het EU-Life-Project ‘De terugkeer van de Elft’ 

beoogt een terugkeer van deze vissoort in het 

Rijnsysteem. Oorspronkelijk kwam de elft talrijk 

voor in de Rijn, maar overbevissing, vervuiling en 

veranderingen in de rivier decimeerden de populatie. 

Omdat de soort alleen nog in Frankrijk voorkomt, 

heeft de Europese Unie subsidie toegekend aan het 

milieu- en natuurbeschermingsproject dat in het 

teken staat van de elft.

Voorstudies hebben daarbij aangetoond dat de elft 

weer in de Rijn zou kunnen leven en een comeback 

is in de maak. De kern van het project is dat bijna 

vijf miljoen elftlarven in het Rijngebied worden 

uitgezet die voor herstel van de populatie moeten 

gaan zorgen. Sportvisserij Nederland is een van de 

partners die dit EU-project, dat in 2008 een 

Europese prijs heeft gewonnen voor beste Maritieme 

project, financieel ondersteunen.

Vismigratieproject zalmsmolts

In navolging van 2007 zijn in het kader van het 

Vismigratieproject van de Duitse deelstaat 

Noordrijn-Westfalen ook in 2008 weer zalmsmolts 

operatief voorzien van zenders. Sportvisserij 

Nederland leverde een bijdrage door middel van 

het merken van 120 smolts met een transponder. 

Deze gemerkte smolts worden losgelaten in de 

Dhunn, Wupper en Sieg, waarna wordt gemonitord 

of, via welke routes en hoe snel de vissen vanuit 

deze rivieren de weg vinden naar de 300 kilometer 

verderop gelegen Noordzee.

De resultaten van 2007 en 2008 geven belangrijk 

inzicht in de stroomafwaartse migratie van smolts. 

Voor 2009 staat weer een onderzoek gepland,  

om zo meer kennis te vergaren van de overleving 

van de smolts tijdens de reis naar de zee onder 

verschillende omstandigheden. Aan de hand van 

deze inzichten kunnen gerichte maatregelen worden 

genomen om de zalmpopulatie in de Rijn te doen 

herstellen.

De resultaten van het onderzoek in 2008 verschillen 

aanzienlijk in vergelijking met die in 2007. Waar in 

2007 nog 60 van de 78 gemerkte smolts (77%) de 

Rijn en 36 vissen (46%) de Noordzee bereikten, 

wisten een jaar later tachtig van de 120 gemerkte 

smolts (67%) de Rijn en slechts 22 vissen (18%) de 

Noordzee te bereiken. De beduidend lagere afvoer 

van de Rijn in 2008 ten opzichte van een jaar 

eerder kan een mogelijke verklaring zijn voor het 

lagere percentage smolts dat succesvol stroom-

afwaarts migreert. 

aanbevelingen worden gedaan voor het optimalise-

ren van het viswater van hengelsportverenigingen 

en –federaties. Via de geleverde nazorg heeft 

Sportvisserij Nederland ook zicht op de uitvoering 

van de aanbevelingen. Dit is niet overal even 

gemakkelijk, maar vaak kan er met wat medewer-

king van gemeenten en waterschappen veel 

worden gerealiseerd. Zo is in maart 2008 een 

vijver in Dieteren grootschalig heringericht en is de 

visvereniging in Schijndel erg tevreden met de door 

de gemeente gesponsorde realisatie van de 

voorgestelde paaibaaien.

Het visserijteam ziet tijdens de werkzaamheden in 

het veld ook dat aalscholverpredatie op steeds 

meer wateren daadwerkelijk een nijpend probleem 

is voor veel verenigingen. Dit is voor Sportvisserij 

Nederland aanleiding geweest een project op te 

starten waarbij door middel van onder meer 

monitoring zal worden of gekeken of bepaalde 

maatregelen effect hebben bij het terugdringen 

van aalscholverpredatie. De eerste praktijkproeven 

hiervoor starten in het voorjaar van 2009.

Visie Zilveren Stromen

Het vormgeven van het visstand- en visserijbeheer 

op de grote rivieren is geen sinecure. Er zijn veel 

verschillende belanghebbenden en de riviergebieden 

worden gekenmerkt door specifieke problemen en 

uitdagingen. In het rapport Zilveren Stromen geven 

Sportvisserij Nederland en de betrokken hengel-

sportfederaties in het rivierengebied daarom een 

integrale visie op het beheer van de visstand en 

visserij op de rivieren. Deze visie vormt ook een 

kader en werkmateriaal voor de rivier-VBC’s.

Zo omvat Zilveren Stromen een analyse van de 

huidige situatie wat betreft het visserijbeheer op 

de rivieren en worden aanbevelingen gedaan voor 

verbetering. De visie sluit af met een aanbeveling 

van 55 actiepunten – zoals het opstellen van 

visplannen, terugdringen van de versnippering van 

visrechten en het verbeteren van de bereikbaar-

heid van de rivieroevers voor sportvissers – die de 

komende jaren voor een beter visserijbeheer 

moeten zorgen. 

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Het bestuur van Sportvisserij Nederland heeft een 

subsidieregeling ingesteld om verschillende 

projecten te ondersteunen die als doel hebben om 

de sportvisserijmogelijkheden te verbeteren: het 

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden. Het 

voor 2008 beschikbare bedrag was € 300.000,-. 

Hengelsportverenigingen en federaties dienden in 

totaal 21 aanvragen in, variërend van een subsidie-

aanvraag voor een vissteiger tot een bijdrage voor 

het opstellen van een promotieplan. Aan achttien 

projecten is een subsidie toegekend voor een 

totaalbedrag van ruim € 200.000,-. Het resterende 

bedrag van ongeveer € 100.000,- verhuist mee 

naar het budget van 2009.

Actieplan sportvisserij West-Brabant

Nieuw water- en natuurbeleid zoals de Europese 

Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 hebben ook 

gevolgen voor de sportvisserij. Dit is voor de 

Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest 

Nederland aanleiding geweest om het Actieplan 

sportvisserij West-Brabant op te stellen. Sportvis-

serij Nederland heeft hier aan bijgedragen door 

middel van de inzet van medewerkers en expertise.

 Aanleg van sportvisserijvoorzieningen via het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden.

Zilveren Stromen: actiepunten voor een betere visstand en sportvisserij op de rivieren. Sportvisserij levert bijdrage aan terugkeer van de elft.
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Aart	Lokhorst	–	Coördinator	van	de	Jeugd	commissie	van	de	karperstudiegroep	Nederland	–	over	het	

jeugdwerk	in	de	hengelsport

‘Jeugdwerk dient aan te sluiten bij de belevingswereld van de jonge sportvisser.’

“Van alle activiteiten waar ik me binnen de sportvisserij, en de karpervisserij in het bijzonder, voor inzet – zo ben 

ik onder meer voorzitter a.i. van de KarperStudiegroep Nederland (KSN), voorzitter van de KSN regio Zwolle, 

lid Commissie Water- en Visstandbeheer van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland en controleur voor 

een VBC – ligt mijn hart het meeste bij het jeugdwerk. Het is fantastisch om een jonge karpervisser een vis 

te zien vangen die groter is dan hij ooit eerder heeft gezien. Zo boor je bovendien ook weer een nieuwe 

generatie sportvissers aan, wat heel belangrijk is voor de continuïteit en de toekomst van de hengelsport.”

In het licht van dat laatste punt is het ook essentieel om bij het jeugdwerk flink in te zetten op een goede 

voorlichting aan jeugdige sportvissers. Dit behelst niet alleen voor het gros van de vissers vanzelfsprekende 

zaken als het netjes en verantwoord omgaan met de gevangen vis, maar ook uitleg over hoe je je als 

sportvisser aan de waterkant dient te gedragen. De kern daarvan is dat je te gast bent in de natuur en daar 
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Jeugd

zuinig en respectvol mee om dient te gaan. Daarom plannen we op een aantal jeugdviskampen – die we als 

KSN Jeugdcommissie vanaf 2003 organiseren – ook een opruimdag langs de waterkant in. Voorzien van 

vuilniszakken ruimen deelnemers en begeleiders op deze kampen alle rommel langs het betreffende 

viswater op.

Het is belangrijk dat we in de hengelsport niet alleen met de mond belijden dat het jeugdwerk een 

speerpunt is, maar dit ook daadwerkelijk in de praktijk laten zien. En dan moet 

het niet blijven steken in het knopen van een tuigje of onderlijntje, maar echt 

aansluiten bij de belevingswereld van de jeugdige sportvisser. Het is dus 

belangrijk voor hengelsportverenigingen om voeling te houden met de 

belevingswereld van jongeren en activi teiten te ontplooien die aansluiten op de 

wensen van hun jeugdige leden. Op landelijk niveau is de ontwikkeling van 

Stekkie.nl een goed voorbeeld van hoe je de sportvissende jeugd aan je kunt 

binden. Die vormt immers de toekomst van de hengelsport.”

Aart	Lokhorst
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Vissen doe je zo: De Vaste Hengel

De uiterst succesvolle, maar gedateerde serie 

cursusboekjes Vissen Mijn Sport kreeg in 2008 een 

eerste waardige vervanger middels het boekje 

Vissen Doe Je Zo – De Vaste Hengel. In plaats van 

A4-formaat is er bij de nieuwe reeks gekozen voor 

een klein, stevig en handzaam boekje. Het handige 

formaat in combinatie met de geplastificeerde 

pagina’s maken dat het tegen een spatje water kan, 

zodat je het gemakkelijk mee naar de waterkant 

kunt nemen. Er is bewust voor gekozen om zo min 

mogelijk met lange teksten te werken, maar aan de 

hand van talrijke afbeeldingen stap voor stap uit te 

leggen hoe je met de vaste hengel vist.

Het boekje zit standaard bij iedere Stekkie Vaste 

Hengelset, wordt gratis geleverd aan hengelsport-

verenigingen die een jeugdviscursus geven en is los 

te koop voor particulieren. De eerste oplage van 

10.000 stuks was binnen enkele maanden compleet 

uitverkocht. De tweede oplage bedraagt 30.000 

exemplaren en dient als buffer voor de vraag in 

2009. 

Stekkie Schoolvissets

De Stekkie Vaste Hengelset dient ook als basis voor 

de schoolvissets die de door Sportvisserij Neder-

land opgeleide vismeesters gebruiken bij vislessen 

op basisscholen. De schoolvisset bestaat uit vijf 

hengelfoedralen die ieder gevuld zijn met zes 

Stekkie vaste hengels, een visparaplu, schepnet en 

vijf viskoffers met daarin dobbertjes, lijn, haken, 

loodjes en ander toebehoren. Met dit materiaal kan 

tien keer een visles worden verzorgd voor een 

basisschoolklas, waarbij de kinderen allemaal naar 

huis gaan met een zelfgemaakt tuigje.

De eerste twee complete schoolvissets werden op 

een vrijwilligersdag van de federatie Noordwest 

Nederland in november uitgereikt aan de kersvers 

opgeleide vismeesters. In 2008 heeft Sportvisserij 

Nederland samen met projectpartner Ultimate in 

totaal vijftig van deze sets beschikbaar gesteld 

voor het geven van vislessen op basisscholen.  

Dit zijn 1500 hengels, 250 foedralen, schepnetten 

en visparaplu’s, 15.000 dobbertjes, haakjes, 

tuigenplankjes en ander toebehoren.

Je eerste vis gevangen tijdens een visles op school!

Stekkie.nl – voor en door vissende kids

Het jeugdwerk van Sportvisserij Nederland stond in 2008 grotendeels in het teken van de 
introductie van Stekkie.nl. Deze website voor en door vissende kinderen ging aan het begin 
van het jaar live en maakte een vliegende start. Later in het jaar werd een Vaste Hengelset 
met het Stekkie-keurmerk op de markt gebracht.

Een half miljoen vissertjes

Nederland telt meer dan een half miljoen jeugdige 

sportvissers. Zij vormen de basis voor een ook in 

de toekomst bloeiende sportvisserij. Om deze 

doelgroep beter te kunnen bedienen en aan de 

georganiseerde sportvisserij te binden, is Stekkie.nl 

ontwikkeld. Het concept van een volledig voor en 

grotendeels ook door vissende kinderen gemaakte 

website is een unicum in Europa. De lancering van 

Stekkie.nl was dan ook direct een doorslaand 

succes. Om de vertaalslag van ‘cyberspace’ naar de 

waterkant te kunnen maken, is tegelijkertijd een 

Vaste Hengelset onder het Stekkie-label ontwik-

keld. Dit samenwerkingsproject tussen Sportvisse-

rij Nederland en hengelsportfabrikant Ultimate uit 

Boxmeer werd op de Visma gepresenteerd. Deze 

set vormt ook de basis voor de schoolvissets die bij 

vislessen worden ingezet.

Stekkie.nl

Na het nodige voorbereidingswerk in 2007 ging 

Stekkie.nl begin 2008 online. Deze online sportvis 

‘community’ voor kinderen van 8 t/m 18 jaar bevat 

onder meer nieuws, vistips, een online startexamen 

vissen en een volledige cursus met filmpjes over 

het vissen met de vaste hengel. Centraal onderdeel 

op de site zijn de profielen van de leden. Na het 

aanmaken van je eigen profiel kun je daar je eigen 

visfoto’s en -verhalen op zetten en met behulp van 

Google Earth je visstekkies aangeven. Als lid van 

Stekkie kun je ook de profielen van andere leden – en 

hun foto’s, verhalen en stekkies – bekijken en onder 

meer via het forum online vismaatjes ontmoeten.

Halverwege 2008 zat het aantal gebruikers van 

Stekkie.nl al bijna op de 5.000 en was de doelstel-

ling voor het eerste jaar al bereikt. De meeste 

Stekkieleden gingen massaal foto’s downloaden en 

stekkies aanmaken. Vanwege dit ongekende succes 

is de site achter de schermen verschillende malen 

aangepast om hem goed draaiende te houden, wat 

soms maar ternauwernood lukte. Het voor dit 

project beschikbare budget werd zodoende volledig 

gebruikt, waardoor een aantal voor de laatste 

maanden van het jaar geplande updates en 

uitbreidingen naar 2009 werd doorgeschoven. 

Hierdoor viel de aanwas van nieuwe leden ook 

enigszins terug: eind december 2008 hadden ruim 

6.000 kinderen zich geregistreerd op Stekkie.nl.

Stekkie vaste hengelset

Om de vissende jeugd aan de waterkant een goede 

start te kunnen laten maken, heeft Sportvisserij 

Nederland de Stekkie Vaste Hengelset ontwikkeld. 

Deze set draagt het OK keurmerk van Sportvisserij 

Nederland en geeft aan dat deze set duurzaam, 

gebruiksvriendelijk en compleet is. Dit in tegenstel-

ling tot de meeste in de handel zijnde beginnersets 

die bijna zonder uitzondering niet geschikt en 

incompleet zijn. De eerste prototypes van de Vaste 

Hengelset onder het Stekkielogo – die door de 

Nederlandse importeur en fabrikant van hengel-

sportmaterialen Ultimate volledig naar de wensen 

en eisen van Sportvisserij Nederland is geprodu-

ceerd – werden op de Visma gepresenteerd. 

Vanwege een paar laatste wijzigingen en de 

aardbeving in China, waar de set wordt geprodu-

ceerd, waren de eerste sets helaas pas eind 

september in een kleine honderd hengelsportwinkels 

verkrijgbaar. Vanaf 2009 zullen de Stekkiesets in 

honderden hengelsport- en dierenspeciaalzaken met 

een hengelsportassortiment volop verkrijgbaar zijn.

Stekkie.nl verbindt de jeugd, de computer en vissen aan de waterkant. ‘Vissen doe je zo – de vaste hengel’ is een praktijkboekje voor de 
beginnende jeugdige sportvisser.
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Jan	van	schendel	–	bondscoach	van	de	nationale	

zoete	wedstrijdteams	–	over	het	wedstrijdvissen	

in	Nederland

‘Wedstrijdvissen is topsport’

“We kijken als coaches, ik zeg dit ook namens mijn 

collega’s Willem Raven en André Schipper, met 

trots terug op 2008. We zien een stijgende lijn in 

de prestaties van de verschillende Nederlandse 

teams die werden uitgezonden naar de diverse 

Internationale ontmoetingen.

We kunnen onze collega coaches van de zoute teams 

feliciteren met goede resultaten, waaronder de 

gouden plak voor het WK-team Bootvissen. Als ik naar 

onze eigen zoete teams kijk, draaiden we ook goed 

mee in de internationale wedstrijdtop. We mogen 

een fraaie derde plaats voor Oranje neertekenen 

op het EK Zoet in Tsjechië, de derde gouden plak 

achtereen op de NeDeLux-wedstrijd, brons voor 

Raymon Pasmans op het WK Zoet voor Beloften tot 

22 jaar en de overwinning op de BeNeDeLux-wedstrijd 

voor Junioren. Tot slot is de fraaie zevende plaats 

van ons jonge Dames-team ook zeker iets om trots 

op te zijn. Licht teleurstellend waren de negende 

en tiende plaats, op de respectievelijke WK’s voor 

Beloften tot 22 jaar en voor Senioren. Maar over de 

hele lijn zien we een stijging die we de komende 

jaren moeten zien voort te zetten.

De constructieve samenwerking tussen de coaches 

en Sportvisserij Nederland, waaronder bestuurslid 

Wedstrijd zaken Sake van der Meer, hebben we het 

afgelopen jaar verder vormgegeven.

Bijzondere aandacht verdient het nieuwe en jonge 

talent langs de waterkant. Daar zitten echt ruwe 

diamanten tussen die met de juiste begeleiding 

kunnen uitgroeien tot wedstrijdtoppers van formaat. 

Het stijgende aantal jonge wedstrijdvissers, 

waaronder steeds meer meiden, dat deelneemt aan 

de Topcompetitie biedt zeker perspectieven. En dat 

terwijl in de rest Europa een dalend aantal jonge 

wedstrijdvissers laat zien. Wat mij betreft is dit een 

teken dat we de juiste weg zijn ingeslagen, iets om 

trots op te zijn.

Ik sluit graag af met een vooruitblik op het WK 

Senioren Zoet dat we in 2009 in ons eigen Almere 

mogen organiseren. Natuurlijk gaan we er alles 

aan doen om hier ons thuisvoordeel uit te buiten 

en op het podium te eindigen. Of dat nu lukken 

zal of niet, de toekomst van het Nederlandse 

wedstrijdvissen ziet er uitstekend uit.”

Jan	van	schendel	
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opgerichte damesteam liet na een zesde plek op 

het wereldkampioenschap in datzelfde jaar met 

een zevende plaats op het WK 2008 in Hongarije 

zien een volwaardige subtopper te zijn. HSV Ons 

Genoegen/Grauvell uit Roermond werd door 

Sportvisserij Nederland afgevaardigd naar het WK 

voor Korpsen en pakte door middel van twee 

opeenvolgende dagzeges het goud. Ook de jeugd 

deed in 2008 van zich spreken. Ramon Pasmans 

pakte op het WK Junioren de bronzen medaille in 

het individuele klassement en het juniorenteam dat 

de Nederlandse driekleur verdedigde bij de 

Meerlandenwedstrijd won goud.

Coaching

Drie coaches verzorgden in 2008 de begeleiding 

van de wedstrijdvissers in de nationale teams Zoet. 

Jan van Schendel, Willem Raven en André Schipper 

deden dit bij zowel de senioren als de junioren.  

De begeleiding van de nationale teams Zout was  

in 2008 in handen van Wil Franken (Bootvissen), 

Frank van Schilt (Kustvissen Senioren),  

Henri Karremans (Kustvissen Junioren) en  

Hans Willemse (Kustvissen Dames).

Sponsoring

De topsportprestaties van de Nederlandse 

wedstrijdvissers worden mede mogelijk gemaakt 

door de financiële en materiële ondersteuning van 

diverse sponsoren. In 2008 werden de ‘zoete’ 

nationale seniorenteams bij de heren, net als 

voorgaande jaren, gesponsord door Ultimate. 

Voerfirma Sensas ondersteunde samen met Heledirn 

het team dames Zoet. Het jeugdteam Zoet tot  

18 jaar werd gesponsord door Wielco, het beloften-

team (tot 22 jaar) werd gesponsord door Wielco, 

Sensas en Evezet. De twee laatst genoemden 

stonden garant voor de sponsoring van de Nationale 

Topcompetitie Zoet. Het WK Bootvissen en het 

nationale bootteam werd gesponsord door Spro.

Aansluiting bij NOC*NSF

In 2008 heeft Sportvisserij Nederland overleg 

gevoerd met het Nederlands Olympisch 

Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) 

over toetreding tot deze sportkoepel. Bij deze 

verkennende gesprekken is gekeken en onderzocht 

of en onder welke voorwaarden het mogelijk is dat 

Sportvisserij Nederland zich aansluit bij het 

NOC*NSF, de bundeling van de georganiseerde 

sport in Nederland. Beide partijen zijn positief over 

aansluiting en inmiddels is een gezamenlijk 

vervolgtraject ingezet om de eerste resultaten 

verder uit te werken en in 2009 bij de sportbonden 

binnen het NOC*NSF voldoende draagvlak te 

creëren. Eventuele aansluiting bij de sportkoepel 

NOC*NSF betekent een nog bredere landelijke 

erkenning voor de hengelsport en biedt verenigin-

gen en topsporters, zowel direct als indirect, 

mogelijke toegang tot subsidieregelingen.

Breedtesport en topsport

Het wedstrijdvissen is onder te verdelen in breedte-

sport en topsport. In de eerste categorie kunnen 

wedstrijdvissers zich via regionale voorselectie-

wedstrijden plaatsen voor de diverse Nederlandse 

kampioenschappen (Junioren, Senioren, Korpsen, 

Clubs, Vrije Hengel). In het kader van de topsport 

organiseert Sportvisserij Nederland jaarlijks de 

Nationale Topcompetitie Zoet. Op basis van de 

resultaten in de acht Topcompetitiewedstrijden 

selecteren de bondscoaches de wedstrijdvissers 

(senioren en junioren) die het jaar daarop 

deelnemen aan het Wereldkampioenschap, 

Europees kampioenschap en andere officiële 

interlandwedstrijden. 

De landelijke wedstrijden worden georganiseerd 

door de Commissie Organisatie Wedstrijden en het 

bureau van Sportvisserij Nederland, die daarbij 

worden ondersteund door de vele vrijwilligers in  

de regio.

Het Nationale Damesteam Zoet bleek ook in 2008 in de top te 
kunnen meedraaien.

Topsport op diverse Europese wateren.

Zeer succesvol jaar voor oranje teams

Het wedstrijdjaar 2008 kan met gouden letters in de boeken worden bijgeschreven.  
Op verschillende officiële internationale kampioenschappen in zoet en zout water wisten 
de Nederlanders zowel in teamverband als individueel beslag te leggen op de medailles. 
Het klapstuk van de veelkleurige medailleregen was de meer dan overtuigende wijze 
waarop bij het WK Bootvissen in het Zeeuwse Colijnsplaat het goud werd binnengehaald.

Wereldkampioen in eigen land

Een wereldkampioenschap in eigen land winnend 

afsluiten, iets mooiers is niet denkbaar voor een 

sportman. Het Nederlandse bootteam wist dit 

huzarenstukje te klaren en deed dit bovendien ook 

nog eens op zeer overtuigende wijze. Vanaf dag 

één pakte de ploeg de leiding op het WK Bootvis-

sen. De Nederlanders bezweken nadien niet onder 

de druk van de hen toebedeelde favorietenrol en 

stonden de eerste plaats in de twee resterende 

wedstrijddagen niet meer af. Ook individueel 

presteerden de Nederlanders uitstekend. Zo legde 

Arjan Rijnberg beslag op het zilver en werd  

Eric Goossens, individueel wereldkampioen in 2007, 

in puntenaantal gedeeld derde. Vanwege een iets 

lager vangstgewicht greep hij echter net naast de 

bronzen medaille.

De wereldtitel is een bevestiging van de opmars  

die de Nederlandse equipe de afgelopen jaren 

heeft gemaakt en vormt de kroon op het werk van 

de ploeg en coach Wil Franken.

Meer zout succes

In de andere zoute disciplines viel er meer 

internationaal succes te noteren. Zo behaalde de 

Nederlandse damesploeg brons op het WK 

Kustvissen in Frankrijk en pakte Miranda Willemse 

een derde plaats in het individuele klassement. In 

het Spaanse Casteldefells scoorde de Nederlandse 

juniorenploeg eveneens een bronzen plak op het 

WK Kustvissen. Tenslotte was er ook succes voor 

de twee Nederlandse zoute korpsen die deelnamen 

aan het WK Kustvissen in Frankrijk. Het korps van 

HSV De Edelkarper/SPRO, met daarin verschillende 

Nederlandse internationals, was oppermachtig en 

won goud en dat van de Eurovissers/Gryes/

Fishtales pakte het brons.

Zoete resultaten

Op het zoete water werden er door de diverse 

Nederlandse teams mooie resultaten behaald.  

Zo won de seniorenploeg knap brons op het 

Europees kampioenschap in Tsjechië. Het in 2007 

Het Nederlandse bootvisteam werd op overtuigende wijze wereldkampioen in eigen land.
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Wedstrijdresultaten 2008

Resultaten nationale wedstrijden

Deze kampioenschappen werden georganiseerd volgens de reglementen en voorschriften, zoals die zijn 

opgesteld door Sportvisserij Nederland in navolging van de internationale wedstrijdregels van de  

Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS).

NK Zoetwater Junioren  6 september – Wildervanckkanaal bij Veendam

-	categorie	A:	14	t/m	19	jaar		

NK 72 dlnrs. (in 2007 84) – selecties 179 dlnrs. (in 2007 272)

1 Roland Kromkamp, HSV De Tjonger, Makkinga      3.878 gr.

2 Tim van Kapel, HSV Ons Genoegen, Spijkenisse      1.882 gr.

3 Dennis van Mourik, HSV Beesd e.o.      1.702 gr.

-	categorie	B:	10	t/m	13	jaar		

NK 43 dlnrs. (in 2007 56) – selecties 141 dlnrs. (in 2007 208)

1 Niels Wolters, Jeugd HSV Hoogezand-Sappemeer         973 gr.

2 Sander Schouws, HSV Limmen         878 gr.

3 Tim Steunebrink, HSV Alphen e.o.         315 gr.

NK Zoetwater Individueel  13 september – Beukers kanaal bij Steenwijk

NK 205 dlnrs. (in 2007 173) – selecties 905 dlnrs. (in 2007 1097)

1 Frans van Berkel, HSV De Karper, Brummen      6.636 gr.

2 Harris Huizingh, HSV Ter Apel      6.459 gr.

3 Wim Smit Sr., HSV Ons Genoegen, Vroomshoop      3.986 gr.

NK Zoetwater Korpsen  27 september – Noordhollands kanaal bij Purmerend

NK 38 korpsen (in 2007 37) – selecties 144 korpsen (in 2007 169)

1 HSV De Dobber, Hardenberg        

 bestaande uit Wim Fühler, Stefan Altena, John Mulder,       

 John Vasse en Patrick Mulder 31 pnt.

    10.262 gr.

2 HSV De Karper, Brummen        34 pnt.

3 HSV Het Stekelbaarsje, Arkel        47 pnt.

NK Clubs  4 oktober – Stroobosser Trekvaart bij Westergeest

NK 30 clubs (in 2007 26), geen selecties

1   HSV De Voorn, Rhenen,  

bestaande uit Tim van Scherrenburg, Gerard Lodder sr.,       

 Eddy Rijken, Peter Looyen en Gerard Lodder jr. 25 pnt.  

    8.773 gr.

2  HSV De Karper, Voerendaal       32 pnt.

3  HSV De Rietvoorn, Kootstertille       46 pnt.

NK Vrije Hengel  18 oktober – Urkervaart tussen Urk en Tollebeek

NK 71 dlnrs. (2007 76) – selecties 422 dlnrs. (in 2007 492)

1   Aad Bogaards, HSV De Sportvisser, Noordwijk   15.967 gr.

2   Ruud Donkervliet, HSV De Vrolijke Visser, Het Grootslag   10.720 gr.

3   Richard Sanders, HSV Rolde e.o.     5.171 gr.

NK Vliegvissen  25 mei, Boven Merwede bij Woudrichem

NK 30 dlnrs. (in 2007 35) 

1 Peter Elberse   58 pnt.

2 Jan Kwisthout   63 pnt.

3 Siem Grootemaat 70 pnt.

NK Baarsvissen  4 oktober, Wormerveer

NK 47 dlnrs. (in 2007 58)

1 Piet Beemsterboer 48 stuks

2 André van Kleef  48 stuks

3 Anton Klaver   40 stuks

Topcompetitie Zoetwatervissen  8 wedstrijden van april t/m oktober

139 dlnrs. Senioren (in 2007 144) – 16 dlnrs. Junioren U18 en 17 dlnrs. Junioren U 22 (in 2007 22 totaal)

senioren:

1 Wim Wilbers   9 kl.pnt. 72.714 gram 

2 Meindert de Boer 22 kl.pnt.  47.778 gram

3 Christian Surquin 23 kl.pnt. 54.937 gram

Junioren	u18: 

1 Sjors Milder   13 kl.pnt. 30.772 gram

2 Bart Visser   15 kl.pnt. 23.171 gram

3 Dylan Oomen   16 kl.pnt. 38.139 gram

Junioren	u22: 

1 Peter Post   7 kl.pnt. 66.453 gram

2 Gert-Jan Denekamp 18 kl.pnt. 49.702 gram

3 Anja Groot   19 kl.pnt. 42.968 gram

NK Kustvissen Junioren  8 november, Europoort

-	categorie	A:	14	t/m	19	jaar	–	30 dlnrs. (in 2007 24)

1 Niels Janse, HSV De Wielingen, Cadzand 117 cm 

2 David van de Velde, HSV Oosterscheldevissers, St.M’dijk     81 cm

3 Maurits Keur, HSV Oosterscheldevissers, St. M’dijk   57 cm

-		categorie	B:	10	t/m	13	jaar	–	19 dlnrs. (in 2007 18) 

1 Hans de Visser, HSV Westkapelle 188 cm

2 Jurrian Heijboer, HSV De Zeebaars, Scherpenisse 134 cm

3 Kristiaan Minderhoud, HSV Westkapelle 123 cm

NK Kustvissen Dames  8 november, Europoort 

25 dlnrs. (in 2007 26) 

1 Ilonka Rijnberg, Oosterscheldevissers, St. M’dijk 205 cm

2 Linda v.d. Velde, Oosterscheldevissers, St. M’dijk 197 cm 

3 Sylvia Wesdorp, Oosterscheldevisssers, St. M’dijk   89 cm

NK Kustvissen Individueel en Korpsen  18 oktober – Vlissingen-Zoutelande

NK 226 dlnrs. (in 2007 221) - selecties 457 (in 2007 450) 

1 Arjan Heijboer, HSV De Zeebaars, Scherpenisse 538 cm

2 Kees Westdorp, HSV Vlissingen 429 cm 

3 Jurgen van Rijswijk, HSV ‘s-Gravenzande 308 cm

NK 25 korpsen (in 2007 25) - sel. 79 korpsen (in 2007 77)

1 1e korps van HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom,  50 pnt. 1.292 cm

 bestaande uit Jan Stam, Remi Lindhout, 

 Eric Goossens, Arjan Rijnberg en Jan Hennekam

2 1e korps HSV E.G.H.V., Goes 67 pnt. 956 cm

3   3e korps HSV De Eurovissers, Schiedam 69 pnt.  947 cm 
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WK Zoetwater Dames

11-18 augustus – Szolonk, Hongarije – 16 landen –  

7e plaats 

WK Zoetwater Junioren

20-28 juli – Gent, België

U18 – 18 landen – 5e plaats

U22 – 20 landen – 9e plaats,  

3e plaats individueel voor Ramon Pasmans  

EK Zoetwater Individueel/Landenteams

22-29 juni – Uherské Hradiste, Tsjechië – 25 landen –  

3e plaats 

WK Zoetwater Individueel/Landenteams  

1-8 september – Spinadesco, Italië - 37 landen – 

10e plaats

WK Zoetwater Korpsen

1-8 juni – Niort, Frankrijk – 25 landen – 1e plaats

Meerlanden Zoetwater

2-5 juli – Mettlach, Luxemburg – 6 landen –  

4e plaats

NeDuLux Zoetwater

2-3 augustus – Saar, Duitsland – 1e plaats

Nederland-België-Duitsland-Luxemburg Junioren

12-13 juli – Gent, België – 4 landen – 1e plaats

EK Vliegvissen 

12-18 mei – Cantabria, Spanje – 18 landen –  

18e plaats

WK Vliegvissen

22-30 maart – Rotorua, Nw. Zeeland – 18 landen – 

16e plaats

WK Bootvissen

21-31 oktober – Colijnsplaat – 15 landen – 

 1e plaats, Arjan Rijnberg 2e plaats individueel

WK Kustvissen Junioren

7-15 oktober – Castelldefels, Spanje – 7 landen –  

3e plaats

 

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren  

21-29 september – Hossegor, Landes – 14 landen –  

8e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames  

21-29 september – Hossegor, Landes – 11 landen –  

3e plaats, Miranda Willemse 3e plaats individueel

WK Kustvissen Korpsen

25 mei – 1 juni – Montelivet, Frankrijk – 17 teams, 

HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom 1e plaats en 

HSV De Eurovissers, Schiedam 3e plaats

Engeland-België-Nederland Kustvissen 

3-5 oktober – Wenduine, België – 3 landen –  

2e plaats

Resultaten internationale wedstrijden

Deze wedstrijden zijn volgens de internationale CIPS-reglementen in de diverse disciplines vervist.

Topcompetitie kustvissen senioren   29/11 Zeeland en 20/12 Europoort 

59 dlnrs. (in 2007 60)

1 Jurgen van Rijswijk 25 pnt. 1.908 cm

2 Arjan Rijnberg   25 pnt. 1.852 cm

3 Hendrik-Jan Polhuijs 32 pnt.  1.346 cm

Topcompetitie kustvissen junioren/dames  22/11 en 13/12 – Europoort

Junioren 17 dlnrs. (in 2007 20), Dames 13 dlrns. (in 2007 17)

Junioren:

1 Niels Janse   24 pnt. 1.409 cm

2 Maiko Jongenelen 24 pnt. 1.230 cm

3 Arjan van Moort  24 pnt. 1.165 cm

dames:

1 Linda v.d. Velde   6 pnt. 1.948 cm

2 Elaine Vredenburg   7 pnt. 1.544 cm

3 Ilonka Rijnberg  15 pnt. 1.205 cm

Topcompetitie bootvissen (2007-2008)  13, 20 en 27 april  Neeltje Jans

10 dlnrs.

1 Arjan Rijnberg   21 pnt. 72 ex, 13.090 gr.

2 Geerd de Bruijn  21 pnt. 70 ex, 13.350 gr.

3 Marcel Waldschmit 2 pnt. 7 1 ex, 14.480 gr.

NK Bootvissen 2008  7 december – Noordzee vanuit Neeltje Jans

NK 30 dlnrs. – Selecties 68 dlnrs. (in 2007 82)

1 Eric Goossens, HSV De Edelkarper, B. op Zoom   19.970 pnt.

2 Frank van Schilt, Heense Molense Sportv., Nw.Vossemeer  19.620 pnt.

3 Piet Buijk, HSV De Edelkarper, B. op Zoom  18.480 pnt.

WK Bootvissen 2009 bij Colijnsplaat.
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Uit de gelederen van  
Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is de landelijk overkoepelende organisatie van de georganiseerde 
hengelsport in ons land. Zij heeft vooral een beleidsvormende en ondersteunende taak. 
Doel is het bevorderen van de mogelijkheden voor de sportvissers en de visstand in 
Nederland. Veel activiteiten dienen ter ondersteuning van de hengelsportfederaties,  
de specialistenorganisaties en de hengelsportverenigingen.
De organisatie kent een verenigingsstructuur, waarbij de algemene ledenvergadering van 
regionale federaties en landelijke specialistenorganisaties het hoogste orgaan vormt.  
De dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Het bureau van de vereniging 
verzorgt de beleidsvoorbereiding en –uitvoering.
Sportvisserij Nederland is aangesloten bij de European Anglers Alliance (EAA) en de 
Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS). 

Algemene ledenvergadering

Op 7 juni 2008 werd de derde algemene leden-

vergadering gehouden. Daar werden het jaarverslag 

en de jaarrekening 2007 vastgesteld, de begroting 

voor 2008 bijgesteld en de heren Overdijkink,  

Van der Meer en Sloot bij acclamatie herbenoemd 

als bestuurslid.

Tijdens de ledenvergadering stond het herstel van 

de aalstand centraal op de agenda. Na gedegen 

voorbereidend werk en veel overleg was door het 

bestuur een beleidsvoorstel geformuleerd om vanaf 

2009 als hengelsport alle gevangen aal direct in 

hetzelfde water terug te zetten. Bij instemming van 

de leden zou deze regeling als voorwaarde in de 

Lijsten van Viswateren van de aangesloten 

organisaties moeten worden opgenomen. Na forse 

discussie werd dit voorstel met een meerderheid 

van 85 % van de geldig uitgebrachte stemmen 

aangenomen. De federaties Friesland en Noordwest 

Nederland onthielden zich van stemming en de 

federatie Groningen Drenthe stemde als enige tegen.

Uitreiking erespelden

Om vrijwilligers met grote landelijke of regionale 

verdiensten voor de hengelsport te eren, kent 

Sportvisserij Nederland als onderscheiding de 

gouden en zilveren erespeld. 

Tijdens de derde algemene ledenvergadering viel 

Gerben Oosterhout de eer te beurt om als eerste 

de gouden erespeld te ontvangen. Hij heeft zich 

zowel binnen de federatie Friesland als de NVVS en 

Sportvisserij Nederland jarenlang met veel energie 

ingezet voor de sportvisserij met dito resultaat.  

Zo leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de 

ontwikkeling en professionalisering van de hengel-

sport in Friesland en was hij binnen de landelijke 

organisatie nauw betrokken bij het VBC-werk,  

de afschaffing van de rallyvisserij en de fusie 

tussen OVB en NVVS.

De heren Geurt Veenendaal en Eugene Waarbroek 

ontvingen uit handen van voorzitter Nol Sweep de 

zilveren erespeld. Die kregen zij met name voor hun 

verdiensten in respectievelijk de federatie Randmeren 

en de voormalige federatie De Oude IJssel, evenals 

voor hun bijdragen aan de landelijke organisatie.

Tijdens aparte bijeenkomsten in 2008 werden de 

leden van Nederlandse wedstrijdteams die in 2008 

wereldkampioen waren geworden – team korpsen 

zoet, team korpsen zout en de WK Bootploeg –  

onderscheiden met de zilveren erespeld.

Bestuur

Het bestuur vergaderde maandelijks, waarbij over 

talrijke onderwerpen werd gesproken. Centraal 

stonden de uitgifte van de VISpassen, het aalherstel, 

de aalscholverproblematiek, het VBC-werk, discussies 

omtrent het opstellen van een landelijk meerjaren 

Beleidsplan Sportvisserij, de waterschapsverkiezingen 

en de zeesportvisserij. Vanuit de KSN en de SNB 

werd gevraagd landelijk beleidsmatig te adviseren 

inzake het nachtvissen, de uitgifte van drie hengel 

vergunningen en het houden van roofviswedstrijden. 

Door het bestuur werd voorts besloten over de 

toekenning van subsidies uit het Fonds Verbetering 

Sportvisserijmogelijkheden en het Fonds BOA 

Ondersteuning aan de aangesloten hengelsport-

organisaties.

Vice voorzitter Dik Enklaar was al vanaf 2007 

lang durig ziek en kon hierdoor in 2008 nog maar 

enkele bestuursvergaderingen bijwonen. In augustus 

2008 overleed hij op 58-jarige leeftijd. Tot het 

laatst toe bleef hij uitermate betrokken bij de 

sportvisserij. De sportvisserij verloor in hem een 

zeer kundig en gedreven bestuurder.

Voorzittersoverleg

Met de voorzitters van de federaties en specialisten-

organisaties vond in 2008 twee maal een gezamenlijk 

overleg plaats. In april stond hierbij het voorgenomen 

aalbesluit centraal. Deze bijeenkomst werd feestelijk 

opgeluisterd vanwege de overhandiging van het 

predicaat Koninklijk aan Sportvisserij Nederland 

door de burgemeester van de gemeente De Bilt.

Tijdens het overleg in september stonden 

onderwerpen als de relatie met de beroepsvisserij, 

het op te stellen landelijke Beleidsplan sportvisserij 

en de waterschapsverkiezingen op de agenda. 

De jaarlijkse visdag werd gehouden in Forellen-

visvijver De Berenkuil te Putten, waar de Vereniging 

Nederlandse Vliegvissers optrad als gastheer. 

Tijdens deze bijeenkomst werd informeel uitgebreid 

van gedachten gewisseld.

Reünie oud bestuur- en commissieleden

Op 8 november werd op het kantoor van  

Sportvisserij Nederland een reünie voor oud 

bestuur- en commissieleden gehouden. Hierbij waren 

circa zeventig personen aanwezig. Het was een 

geanimeerde bijeenkomst, waar veel herinneringen 

werden opgehaald en de aanwezigen werden 

bijgesproken over de actuele situatie in de 

sportvisserij.

Eugene Waarbroek ontvangt de zilveren erespeld van voorzitter Nol Sweep. 

	hoofdstuk	8

Organisatie en 
structuur

Het kantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven.
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General assembly EAA

De Europese sportvisserijorganisatie, de European 

Anglers Alliance (EAA), hield haar jaarlijkse 

algemene ledenvergadering op 29 en 30 november 

in Nederland. Sportvisserij Nederland was hierbij 

gastheer voor de behartiger van de sportvisserij-

belangen naar de Europese Unie in Brussel. 

Hengelsportorganisaties uit twaalf landen maakten 

tijdens deze bijeenkomst kennis met de sportvisserij 

in Nederland. De bezoekers toonden zich onder de 

indruk van de kracht van de Nederlandse sport-

visserijorganisatie.

Gespreksonderwerpen tijdens de ledenvergadering 

waren onder meer het Europese beleid voor de 

Noordzee visserij, de herintroductie van salmoniden, 

de problematiek van waterkrachtcentrales en de 

aanpak van de overlast die aalscholvers in grote 

delen van Europa veroorzaken. Mede dankzij de 

inzet van de EAA werden eind 2008 in het Europees 

parlement de eerste stappen gezet voor een 

Europees managementplan ten aanzien van de 

aalscholver.

Bureau

Het bureau van Sportvisserij Nederland is dagelijks 

actief met de voorbereiding en uitvoering van het 

beleid van Sportvisserij Nederland. Ook worden veel 

werkzaamheden verricht ter ondersteuning van de 

aangesloten federaties, hengelsportverenigingen 

en specialistenorganisaties. Daarbij vond iedere 

zes weken overleg plaats tussen medewerkers van 

de federaties en Sportvisserij Nederland (het 

zogenaamde beroepskrachtenoverleg), teneinde 

elkaar over ontwikkelingen te informeren en 

werkzaamheden af te stemmen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het 

bureau opgedeeld in vier afdelingen: Belangen-

behartiging, Advisering en Begeleiding (met daar - 

binnen de clusters advisering, kennis & informatie, 

en visdocumenten & controle), Communicatie en 

Educatie, en Bedrijfsvoering. 

Voor laatstgenoemde ondersteunende afdeling was 

in 2008 nieuw dat de facturering van de landelijke 

en federatieve afdrachten voor zes federaties werd 

verzorgd. De afdeling bedrijfsvoering ging in 2008 

ook over naar een nieuw programma (AFAS Profit) 

voor de financiële administratie en het abonne-

menten- en relatiebeheer.

Personeel

Bij aanvang van 2008 telde Sportvisserij Nederland 

49 medewerkers met een volledig of deeltijd 

dienstverband (44,1 fte). Nieuwe medewerker per  

1 januari was Joran Bal, die is aangetrokken als 

redacteur van Hét Visblad en zich verder onder 

meer bezig houdt met de perscontacten. Na een 

40-jarig dienstverband verliet Annie Schoen in juli 

de organisatie vanwege het bereiken van de 

pensioen gerechtigde leeftijd. Bij hoge uitzondering 

kreeg zij als medewerker van voorzitter Nol Sweep 

de zilveren erespeld uitgereikt. Dit vanwege haar 

bijzonder verdiensten, met name op het gebied van 

het jeugdwerk. Als opvolger voor het jeugdwerk 

werd per 1 juni Wannes Rovers aangetrokken. 

Pauline Merkx verliet de organisatie in juni.  

De aldus ontstane vacature van financieel admini-

stratief medewerkster werd in augustus opgevuld 

door Sandra Althof. Tenslotte verliet Kevin de Zwart 

Sportvisserij Nederland in augustus. Als tijdelijk 

medewerker werkte hij een jaar lang aan de realisatie 

van de internetsite stekkie.nl. Voorts liepen zes 

studenten in 2008 stage bij Sportvisserij Nederland.

In 2008 vierden Ed Stoop en Edith Snijders-van 

den Bos hun 25-jarig jubileum bij Sportvisserij 

Nederland (en haar voorgangers).

Met de Personeelsvertegenwoordiging voerde de 

directeur ieder kwartaal overleg over relevante 

personeelsaangelegenheden.

Het verzuimpercentage in 2008 lag op 2,7 %, 

hetgeen als laag kan worden gekenmerkt.

Eind 2008 kende Sportvisserij Nederland een 

personeelsbestand van 48 medewerkers (43,5 fte).

Gerben Oosterhout ✝  

(goud) 

Eugene Waarbroek 

(zilver) 

Annie Schoen  

(zilver)

Geurt Veenendaal 

(zilver)

Korps HSV De Edelkarper (allen zilver)

Eric Goossens

Jan Hennekam

Remi Lindhout

Arjan Rijnberg

Jan Stam

  

Korps HSV Ons Genoegen (allen zilver)

Dieter Friederichs

Thijs Lupsen

Ton Post

Ron Steyvers

Christian Surquin

Jack Valkenburg

Selectie WK Bootvissen (allen zilver)

Geerd de Bruijn

Eric Goossens

Piet de Kramer

Arjan Rijnberg

Marcel Waldschmidt

Uitgereikte erespelden 2008

Korps HSV De Edelkarper Korps HSV Ons Genoegen Selectie WK Bootvissen
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Jaarrekening 2008

Balans per 31 december 2008

Activa (€)  31 december 2008 31 december 2007

Vaste activa

Materiële vaste activa    

Hard- en softwarea  115.392  108.076

Inventaris  130.334  183.164 

Voer- en vaartuigen  10.495  6.651

Niet in gebruik genomen activa  -  26.051

    256.222  323.942

Financiële vast activa    

Effecten   384.710  570.008

Vlottende activa

Vorderingen 

Debiteuren  441.870  1.086.288

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen  17.773  10.694

Overige vorderingen en  

overlopende activa  614.682  568.418

    1.074.325  1.665.400

Liquide middelen   4.828.965  3.986.018

	 	 	 	 6.544.222	 	 6.545.368

     

Passiva (€)  31 december 2008 31 december 2007

Eigen vermogen   5.377.540  5.277.788 

 

Kortlopende schulden  

Crediteuren  156.147  461.760

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen  98.925  26.094

Overige schulden en  

overlopende passiva  911.610  779.726

    1.166.682  1.267.580

	 	 	 	 6.544.222	 	 6.545.368

Winst- en verliesrekening over 2008

(€)   31 december 2008  31 december 2007

 

Baten

Afdrachten sportvissers 

(VISpas/Kleine VISpas)  6.368.866  6.531.206

Algemeen / vereniging  57.227  42.139

Belangenbehartiging  -  -

Advisering en begeleiding  144.966  369.714

Kennis en informatie  66.740  90.708

Visdocumenten en controle  -  6.736

Communicatie  567.037  576.663

Educatie  35.377  19.755

Wedstrijden  101.589  94.045

	 	 	 7.341.802	 	 7.730.966

Lasten

Algemeen / vereniging  141.048  114.937

Belangenbehartiging  102.297  92.374

Advisering en begeleiding  390.925  391.285

Kennis en informatie  168.010  193.960

Visdocumenten en controle  1.175.082  1.302.726

Communicatie  1.464.036  1.509.953

Educatie  45.646  41.700

Wedstrijden  194.036  195.521

	 	 	 3.681.080	 	 3.842.455

Personeelskosten  2.654.244  2.670.943

Afschrijvingen materiële  

vaste activa  133.093  169.261

Overige bedrijfskosten  720.381  651.152

Som der bedrijfskosten   3.507.718	 	 3.491.356

Bedrijfsresultaat   153.004  397.155

Financiële baten en lasten   147.514  74.389

Bedrijfstechnisch Resultaat   300.518	 	 471.544

Koersverlies effecten   -185.298  -

Balanstechnisch Resultaat   115.220	 	 471.544
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Bestuur Sportvisserij Nederland

Voorzitter

Nol Sweep

Erik Pinksterblomstraat 62, 4906 ET Oosterhout Tel: 0162-432312

 E-mail: ajsweep@westbrabant.net Mobiel: 06-53225837

Vice voorzitter

Vacant

Penningmeester

Leo Overdijkink

Zonnedauwstraat 12, 1531 SM  Wormer  Tel: 075-6423576

 E-mail: loverdij@kpnmail.nl  Mobiel: 06-29298806

Commissaris Communicatie en educatie

Hans Spruijt

Groenedijk 7, 3311 DB Dordrecht Tel:078-6140317

 E-mail: hans.spruijt@upcmail.nl  Mobiel: 06-28596591

Commissaris Jeugd

Geertje Veenstra

Berkenlaan 10, 8377 HK Kalenberg Mobiel: 06-30471255

E-mail: g.veenstra32@kpnplanet.nl 

Commissaris Visserij en Visstandbeleid

Vacant

Commissaris Zeehengelsport

Ben Biondina

Veerweg 18-a, 4493 AS Kamperland Tel: 0113-371457

 E-mail: biondina@zeelandnet.nl Mobiel: 06-29258749

Commissaris Visdocumenten en controle

Gerrit Sloot 

Klaashuishof 4, 7481 ER Haaksbergen Tel:053-5722920

 E-mail: gerrit.sloot@kpnmail.nl Mobiel: 06-30048977

Commissaris Wedstrijdvissen

Sake van der Meer

Tillebuorren 26, 9288 AP Kootstertille Tel: 0512-331780

 E-mail: s.meer14@chello.nl Mobiel:06-23250619

Directeur / ambtelijk secretaris

Joop Bongers,

Bronbeeklaan 3, 6824 PD Arnhem Tel: 026-3621435

 E-mail: jja.bongers@planet.nl Mobiel: 06-10142842

Ereleden

A.A. van Overveld 

Adressen (per 1 juni 2009)

Financiële Beleidsadviescommissie

W.M.A. (Wil) van Gils, Koestraat 37, 4931 CP Geertruidenberg Tel: 0162-515993 

A. (Andries) Moeliker, Kaalbertlanden 19, 7542 HR Enschede Tel: 053-4765021

J.F. (Joost) Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag Tel: 070-3247883 

 

Arbitragecommissie

H.G.J. Bouquet, Verenigd Europalaan 10, 2111 WK Aerdenhout

Th. A.G.M. v/d Weijden, Baarschotsestraat 103, 4849 BK Dorst

O. v/d Heide, Kamille 24, 8252 CA Dronten

J.A.G.P. Jörissen, Van Ostadestraat 44, 6165 GM Geleen

J.J. van Zorge, Het Schild 25, 8341 RV Steenwijkerwold

A. Ufkes, Houtwal 17, 9354 BJ Zevenhuizen

W. Metselaar, Noorderweg 104a, 1456 NK Wijdewormer

Commissie Organisatie Wedstrijden

Zoet

J. de Bruin, Wylster 19, 9101 XZ Dokkum Tel. 0519-296936

W. de Haan, Frisostrjitte, 23, 9288 BV Kootstertille Tel. 0512-331892

J.Ph. Keijman, De Rosmolen 55, 6932 NA Westervoort Tel. 026-3117792

J. v/d Put, Balsemien 39, 7322 CM Apeldoorn Tel. 055-3665929

B. Schipper, Baljuwstraat 10, 1671 KV Medemblik Tel. 0227-543612

J. Vissers, V.d. Steenstraat 48, 5768 AL Meijel Tel. 06-29053909

J.M. Zwaan, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek Tel. 0521-382275

Zout

F. Ras, J. Massenetstraat 274, 2551 XH Den Haag Tel. 070-3688741

J.F. van Trappen, Koningsweg 110, 1777 JR Hippolytushoef Tel. 0227-592644

G. van der Vliet, Walmolen 15, 3481 AB Harmelen Tel. 0348-443876

L. van Wensen, Yersekeroord24, 4617 NK Bergen op Zoom Tel. 0164-265405

Coaches

Zoet

W. Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede Tel. 050-4042189

J. van Schendel, Brouwerijstraat 22, 4845 CN Wagenberg Tel. 076-5931482

A. Schipper, Regenboog 5, 1671 RW Medemblik Tel. 06-20747119

Zout

W. Franken (boot), Gagelboslaan 33, 4623 AA Bergen op Zoom Tel. 0164-244826

F. van Schilt (kust senioren), Piet Stoffelenstraat 1, 4652 AP Steenbergen Tel. 0167-538858

H. Karremans (kust jeugd), Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen Tel. 0167-564534

C. van de Zande-Rijnberg (kust dames), Klaverveld 8, 4698 PT Oud-Vossemeer Tel. 06-22793690
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Joop	Bongers,	directeur

Afdeling Bedrijfsvoering

simone	van	den	Essenburg	(hoofd)

Sandra Althof - Wilmot Wim Pindus

Paulien Frentz Tineke Prins

Astrid Galis - Aleman Edith Snijders

Lindsay de Haan René Veltman

Bernard Koolen

Afdeling Belangenbehartiging

fred	Bloot	(hoofd)

Franklin Moquette

Marco Kraal

Jan Willem Wijnstroom

Afdeling Advisering en Begeleiding

Cluster advisering & begeleiding

Jaap	Quak	(hoofd)

Roland van Aalderen Gerard de Laak

Maikel van Breugel   Josje Peters

Gerrit van Eck Robert Weijman

Willie van Emmerik Robert de Wilt

Jan Willem Kroon Paul Wijmans

Cluster kennis & informatie

toine	Aarts	(hoofd)

Niels Brevé Ruud Pannekeet

Connie Kolfschoten

Cluster visdocumenten & controle

Jan	kamman	(hoofd)

Frans Boonstra   Paula Klarenbeek

Frans Jacques Gerben Koopmans

Afdeling Communicatie en Educatie

onno	terlouw	(hoofd)

Joran Bal Jolanda Kok - Van Doggenaar

Danny Bok Mecheline Muts - Thissen

Sjoerd Boomsma Juul Steyn

Gerwin Gerlach Ed Stoop

George Hampsink Bert Zoetemeyer

Bureau Sportvisserij Nederland
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Adressen Sportvisserijorganisaties

Sportvisserij Nederland 

Leijenseweg 115, Postbus 162  

3720 AD Bilthoven

Tel: 030-6058400, Fax: 030-6039874

www.sportvisserijnederland.nl 

 

Karperstudiegroep Nederland (KSN) 

s.	Paulssen  

Kollumerlandstraat 16, 4051 GX Ochten 

Mobiel: 06 - 22536455 

E-mail: paulssen@xs4all.nl

 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) 

I.	Boersma, Schermerhornstraat 12, 8015 AB Zwolle  

E-mail: secretariaat@snoekstudiegroep.nl 

www.snoekstudiegroep.nl 

Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 

A.	van	dalfsen,  

Dunantstraat 1041, 2713 TL Zoetermeer

Tel: 079-3163356

Internationaal 

European Anglers Alliance (EAA) 

Rue du Luxembourg, 47, B-1050 Brussels  -  Belgium

Tel: +32 (0)2 286 59 56

E-mail: email@eaa-europe.org, www.eaa-europe.org

Confédération Internationale de la Pêche Sportive 

(CIPS)

Viale Tiziano, 70, IT – 00196 Roma, Italia

Tel : +39 06 368 582 39

E-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it 

www.cips-fips.com

Regionaal 
 

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 

Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo  

Tel: 0592  - 542890 

E-mail: hsfgron-dren@vissen.nl, www.vissen.nl

 

Federatie Friesland van Hengelsportverenigingen 

Biensma 27, 9001 XZ  Grou 

Tel: 0566 - 624455, Fax: 0566 - 624242 

E-mail: ffvs@visseninfriesland.nl,  

www.visseninfriesland.nl

 

Hengelsportfederatie Oost-Nederland 

L.J. Costerstraat 27A, 8141 GN Heino  

Tel: 0572 - 363370, Fax: 0572 - 363371 

E-mail: info@hsfon.nl, www.hsfon.nl

 

Hengelsportfederatie NoordWest Nederland 

Hoorne 9, 1911 BD Uitgeest  

Tel: 0251 - 318882, E-mail: bc.schotanus@casema.nl

www.pos-sportvisserij.nl

Federatie van Hengelsportverenigingen in het 

Gooi en Eemland 

th.	A.	Braun, Rembrandtlaan 56, 1412 JR Naarden  

Tel: 035 - 6940787, www.pos-sportvisserij.nl 

Federatie Randmeren 

Leeuweriklaan 15, 6713 BN Ede, Tel:0341 419697 

E-mail: rm@pos-sportvisserij.nl 

www.pos-sportvisserij.nl

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Huissensestraat 285, 6833 JK Arnhem  

Tel: 026 - 3212045 

E-mail: info@hfmiddennederland.nl 

www.hfmiddennederland.nl

 

Federatie van Hengelsportverenigingen  

Zuidwest Nederland 

Biesboschweg 4A, 4924 BB Drimmelen

Tel: 0162-687260, Fax: 0162-680408 

E-mail: info@sportvisserijbelangen.nl 

www.sportvisserijbelangen.nl 

 

Hengelsportfederatie Limburg 

Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond  

Tel: 0475 - 350053 

E-mail: hengelsportfederatie.limburg@planet.nl 

www.hengelsportfederatielimburg.nl

 

Stichting POS (interProvinciale 

Organisatie Sportvisserij) 

Hoorne 9, 1911 BD Uitgeest,  

Tel: 0251 - 318882, Fax: 0251 - 318346 

E-mail: info@pos-sportvisserij.nl 

www.sportvisserij-pos.nl

Overzicht aantal aangesloten sportvissers de 
afgelopen 6 jaar

Federatie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Stijging/

daling

2007-2008

% Aantal 

verenigingen

eind 2008

Federatie Groningen Drenthe 46.274 45.723 44.993 44.512 48.823 49.754 931 1,9% 182

Federatie Friesland  25.964  23.815  23.229 22.863 25.691 26.159 468 1,8% 34

Federatie Oost-Nederland  54.747  57.208  54.653 52.031 57.897 59.310 1.413 2,4% 75

Federatie NoordWest Nederland  39.874  38.817  38.094 37.590 59.155 62.790 3.635 6,1% 76

Federatie Gooi en Eemland  19.137  17.017  26.551 25.002 28.209 28.934 725 2,6% 20

Federatie Randmeren  10.417  10.640  10.638 11.125 12.970 13.354 384 3,0% 19

Federatie Veluwezoom  9.712  10.080  10.245 10.187 -

Federatie De Oude IJssel  11.207  10.967  10.718 9.722 -

Federatie De Betuwe  10.747  10.766  10.585 10.625 -

Federatie Midden Nederland 38.226 38.493 267 0,7% 102

Federatie Zuid West Nederland  114.230  111.522  109.693 107.554 124.807 129.792 4.985 4,0% 268

Federatie Limburg  23.875  23.661  22.954 22.183 29.335 28.597 -738 -2,5% 119

Federatie NASO  15.082  9.881  - 

Totaal  381.266  370.097 362.353 353.394 425.113 437.183 12.070 2,8% 895

Daarnaast werden in 2008 door Sportvisserij Nederland 125.544 Kleine VISpassen aan niet-aangesloten sportvissers verstrekt.
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