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Fusies zijn de normaalste zaak van de wereld. 

Zowel in het bedrijfsleven, de overheid als in  

non-profitorganisaties vormen fusies onderdeel 

van het groeiproces. Op papier lijken de voordelen 

van een fusie groot; bundeling van krachten, 

kostenbesparingen en efficiënter werken worden 

meestal als belangrijkste redenen voor het samen-

gaan van bedrijven of organisaties opgevoerd.  

In de praktijk blijken veel fusies echter te mislukken. 

Meestal is dat het gevolg van cultuurverschillen, 

het onvoldoende rekening houden met gevoelens 

die onder medewerkers leven over wat er na zo’n 

fusie gebeurt en de verschillende verwachtingen 

over de koers van de nieuw te vormen organisatie. 

Dat de voordelen van een fusie tussen NVVS en 

OVB groot waren stond als een paal boven water. 

Door het samengaan zou immers een unieke 

organisatie op het gebied sportvisserij en visstand-

beheer ontstaan. Maar werkte het ook? Door geduld 

uit te oefenen, een gespecialiseerd organisatie 

adviesbureau in te schakelen en, bovenal, door 

goed naar elkaar te luisteren zijn op 1 januari 2006 

de NVVS en de OVB probleemloos samen verder 

gegaan als Sportvisserij Nederland.

Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling 

gegaan. Eén organisatie die aan de lat staat voor 

nog betere sportvisserijmogelijkheden, een nog 

krachtiger belangenbehartiging en een gezonde, 

gevarieerde visstand. Maar ook een nieuw kantoor, 

een nieuwe werkplek en veel nieuwe collega’s.  

Snel, veel sneller dan verwacht, hebben de mede-

werkers hun draai gevonden, ontstond het gevoel 

van “we zijn één organisatie, we gaan ervoor”. 

Het belangrijkste product voor de sportvisser is 

ongetwijfeld de VISpas, het nieuwe document dat 

samen met de bijbehorende lijst van viswateren de 

Sportvisakte en de traditionele visvergunningen zal 

ging vervangen. In 2006 is hard gewerkt aan de 

invoering van dit nieuwe document. Het resultaat 

mag er zijn: vanaf 1 januari 2007 vissen we met de 

VISpas.

Aan het eind van het jaar kijken we terug op een 

organisatie die een vliegende start heeft gemaakt. 

Een organisatie met ruim veertig betrokken, 

deskundige en vooral enthousiaste medewerkers, 

die samen met de regionale hengelsportfederaties, 

bijna 1000 hengelsportverenigingen en drie 

specialistenorganisaties, de belangen van de 

sportvissers in Nederland behartigt. 

Vooruitlopend op het volgende verslagjaar melden 

we met gepaste trots dat per 1 januari 2007 ook de 

laatste twee grote hengelsportverenigingen, te weten 

de Amsterdamse Hengelsport Vereniging en de 

Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken, zich 

hebben aangesloten. De aansluiting van beide 

verenigingen betekent niet alleen meer viswater 

voor de aangesloten sportvissers, maar door 

krachtenbundeling ook een verdere versterking  

van de organisatie. 

Het eerste jaar van Sportvisserij Nederland 

betekende ook het 100 jarig bestaan van de 

landelijk georganiseerde hengelsport. Een jubileum 

dat is gevierd met een internationaal symposium. 

Tijdens dit symposium stonden verleden, heden en 

toekomst van de georganiseerde sportvisserij 

centraal. Geconstateerd werd dat het heden, verleden 

én hopelijk ook de toekomst zijn verbonden door 

het enthousiasme, de bevlogenheid en het door-

zettingsvermogen van tienduizenden vrijwilligers 

die zich hebben ingezet en zich nog inzetten voor 

schoon water, een gezonde visstand en optimale 

mogelijkheden om te kunnen vissen. 

Wat betreft de toekomst van de sportvisserij kunnen 

we gerust stellen dat het gezegde “wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst” van toepassing is.  

De Nederlandse jeugd vist namelijk massaal.  

Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 550.000 

kinderen vissen en dat dit aantal blijft groeien. 

Jongens en steeds meer meisjes die op een 

spannende manier in contact met de natuur komen. 

Een imposant stuwmeer van sportvissers, nieuwe 

vrijwilligers en bestuurders. Ook dankzij die jeugd 

zien we de toekomst van de sportvisserij met een 

stevig vertrouwen tegemoet.

Nol Sweep

Voorzitter

Voorwoord

Een	vliegende	start
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De NVVS is via een statutaire naamswijziging per  

1 januari 2006 geworden tot Sportvisserij Nederland. 

Omdat de wijziging van de Visserijwet, benodigd voor 

het opheffen van de OVB, politiek niet voor begin 

2006 was gerealiseerd, kon per 1 januari 2006 alleen 

de werkorganisatie van de OVB worden gevoegd in 

Sportvisserij Nederland. Formeel bleef de OVB 

(bestuurlijk) in 2006 nog bestaan en werden haar 

taken door Sportvisserij Nederland uitgevoerd.  

De feitelijke opheffing van de OVB vond bij wijziging 

van de Visserijwet plaats per 1 januari 2007.

Door de samenbundeling van kennis, inzet, 

enthousiasme en een uitgebreid netwerk van 

relaties op het gebied van visserij, natuur- en 

waterbeheer is in 2006 één krachtige Nederlandse 

sportvisserijorganisatie ontstaan. Een organisatie 

die ruim 500.000 sportvissers, 1.000 lokale hengel-

sportverenigingen, 11 regionale hengelsportfederaties 

en 3 landelijke specialistenorganisaties omvat.  

De landelijke organisatie en de federaties hebben 

samen ongeveer 65 medewerkers in dienst.

1.1.	Doelstelling

Sportvisserij Nederland heeft als doel het op 

nationaal en internationaal niveau behartigen  

van de belangen van de sportvisserij als vorm  

van recreatie ten behoeve van de aangesloten 

sportvissers en hengelsportorganisaties.  

Nagestreefd worden:

  optimale mogelijkheden voor de sportvissers en 

een goede, gevarieerde natuurlijke visstand in 

de zee, kust- en binnenwateren van Nederland;

  de beschikbaarheid van zoveel en goed mogelijk 

viswater voor de sportvissers en een toegankelijk 

en helder vergunningensysteem;

  een maatschappelijk gedragen en verantwoorde 

uitoefening van de sportvisserij in Nederland;

  en een zo groot en sterk mogelijke, eensgezinde 

en samenwerkende Nederlandse sportvisserij 

organisatie.

1	 	Nieuwe	organisatie

In het werk staan de volgende kernwaarden centraal: 

samenwerking, klantgerichtheid, deskundigheid, 

betrokkenheid en enthousiasme.

1.2.	Taken

De doelstelling van Sportvisserij Nederland kan 

worden vertaald in de volgende taken:

  de Nederlandse sportvisserij te vertegenwoor-

digen;

  nationaal sportvisserijbeleid te formuleren, vast 

te stellen en uit te dragen;

  sportvisserijbelangen te behartigen bij overheid, 

politiek en maatschappelijke organisaties; 

  contacten te onderhouden en waar nodig samen 

te werken met organisaties op het gebied van 

(sport)visserij, recreatie, toerisme en sport, 

visstandbeheer, waterbeheer en natuurbeheer, 

ruimtelijke ordening, milieu en dierenwelzijn;

  voorlichting, public relations en promotie te 

verzorgen;

  kennis en informatie over de sportvisserij, 

visstand en visstandbeheer te verzamelen;

  de aangesloten sportvissers en organisaties te 

informeren over ontwikkelingen in en rond de 

sportvisserij;

  kennis en opleiding aan te bieden aan kaderleden 

van de aangesloten organisaties (belangen-

behartiging, communicatie, visserijwet, controle, 

visstandbeheer, jeugdbegeleiding en verenigings-

activiteiten);

  de aangesloten organisaties waar nodig bij hun 

werkzaamheden te ondersteunen;

  naar derden tegen vergoeding van kosten 

relevante diensten en kennis te verstrekken;

  nationaal gewenste sportvisserij activiteiten te 

organiseren;

  nationale sportvisserijdocumenten uit te geven;

  nationale en internationale wedstrijden te 

organiseren.

1.3.	Structuur

De landelijke vereniging Sportvisserij Nederland  

is een getrapte organisatie bestaande uit de 

aangesloten sportvissers, lokale hengelsport-

verenigingen, en de regionale federaties en 

landelijke specialistenorganisaties.

In de algemene ledenvergadering beslissen de 

hengelsportfederaties en de specialistenorganisaties 

gezamenlijk over het beleid van de vereniging.

Het door de federaties en specialistenorganisaties 

benoemde bestuur draagt verantwoordelijkheid 

voor het dagelijks bestuur en beleid binnen de 

vereniging. Onder haar verantwoordelijkheid vindt 

beleidsvoorbereiding en –uitvoering plaats. 

Sportvisserij Nederland heeft een bureau met 

professionele medewerkers. Dit bureau in Bilthoven 

heeft tot taak om het bestuur bij te staan bij het 

ontwikkelen van beleid, dit beleid uit te voeren,  

op aanvraag ondersteuning te geven aan aangesloten 

organisaties, en voorlichting te verzorgen over de 

hengelsport naar de sportvissers en de samenleving.

1.4.	Activiteiten

De activiteiten van het bureau zijn onder te verdelen 

in belangenbehartiging, advisering en begeleiding, 

kennis en informatie, visdocumenten en controle, 

communicatie, educatie en wedstrijdorganisatie. 

De	landelijke	vereniging	Sportvisserij	Nederland	is	het	resultaat	van	het	samengaan	van	de	
NVVS,	de	Nederlandse	Vereniging	Van	Sportvissersfederaties	en	de	OVB,	de	Organisatie	ter	
Verbetering	van	de	Binnenvisserij.	De	NVVS	heeft	als	private	organisatie	gedurende	25	jaar	
de	belangen	van	de	sportvisserij	behartigd.	De	OVB	is	als	overheidsorganisatie	ruim	54	jaar	
actief	geweest	op	het	gebied	van	zoetwatervisserij	en	visstandbeheer.	
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De afdeling belangenbehartiging houdt zich vooral 

bezig met het beïnvloeden van overheidsbeleid. 

Naast lobbywerk, houdt dit ook in het becommen-

tariëren van regeringsplannen, het deelnemen in 

overlegorganen en het onder de aandacht brengen 

van het grote maatschappelijke en economische 

belang van de sportvisserij.

De afdeling advisering en begeleiding is opgedeeld 

in drie clusters.

Het cluster advisering & begeleiding beschikt over 

de nodige deskundigheid op het gebied van sport-

visserij en sportvisserijvoorzieningen, visserijbiologie, 

aquatische ecologie en praktijkgericht visstand-

beheer in huis. Vakspecialisten en veldmedewerkers 

staan de hengelsportfederaties en -verenigingen 

terzijde. Zij doen onderzoek, stellen adviesrapporten 

op over viswateren, produceren gebiedsvisies en 

verzorgen begeleiding van Visstandbeheercommissies 

(VBC’s). 

Het cluster kennis & informatie ontwikkelt en beheert 

grote databestanden op het gebied van o.a. visstand-

gegevens, vismigratie belemmeringen en visrechten. 

Daarnaast beheert zij een uitgebreide bibliotheek 

gespecialiseerd op het gebied van sportvisserij,  

vis en visstandbeheer. Al deze gegevens dienen ter 

ondersteuning van de werkzaamheden van de 

aangesloten organisaties. Deze hoogwaardige 

producten en diensten stelt Sportvisserij Nederland 

overigens ook graag ter beschikking aan belang-

hebbenden buiten de visserijsector. Een gezonde 

visstand in een gezond water is immers in ieders 

belang.

Het cluster visdocumenten & controle verzorgt de 

ontwikkeling, productie en distributie van de VISpas 

en bijbehorende lijsten van viswateren. Hieraan 

gekoppeld is een speciaal ledenadministratie-

programma voor hengelsportverenigingen 

(HSVLeden) ingevoerd (inclusief cursus en helpdesk). 

Alle gegevens van de aangesloten sportvissers 

worden samengevoegd tot een centrale leden-

registratie, teneinde voorlichting naar een ieder te 

kunnen verzorgen en benodigde management-

informatie te verkrijgen. Verder vindt juridische 

ondersteuning van de aangesloten organisaties 

plaats en wordt de controle inzet op het bezit van 

de wettelijk vereiste visdocumenten gecoördineerd.

Vanuit de afdeling communicatie en educatie wordt 

via massa media zoals VIS-TV, Het VISblad, internet 

en beurzen voorlichting over de sportvissers 

verzorgd naar de sportvissers en de samenleving. 

De kadervorming richt zich op de duizenden 

vrijwilligers die binnen de sportvisserij actief zijn. 

Hen wordt ondersteuning geboden bijvoorbeeld in 

de vorm van cursussen op het gebied van jeugd-

begeleiding, controle Visserijwet, water en visstand-

beheer en communicatie. Daarnaast wordt vanuit 

deze afdeling de organisatie van nationale 

viswedstrijden en Nederlandse afvaardigingen naar 

internationale viswedstrijden begeleid.

De afdeling bedrijfsvoering verzorgt ondersteunende 

werkzaamheden zoals secretariaat, financiële 

administratie en personeelszaken.

2	 Samenwerken,	betrekken	en	beïnvloeden

Uit	recent	onderzoek	blijkt	dat	sportvissen	een	van	de	meest	beoefende	buitenactiviteiten	is.	
Opvallend	is	dat	het	sportvissen	de	laatste	jaren	een	gestage	groei	doormaakt.	Het	doel	
van	Sportvisserij	Nederland	is	het	scheppen	van	optimale	omstandigheden	voor	de	bijna		
2	miljoen	sportvissers	die	ons	land	inmiddels	kent:	een	gezond	watermilieu,	een	goede	
waterkwaliteit,	optimale	leefomstandigheden	voor	vissen,	toegankelijk	viswater	en	
eenvoudige	regelgeving.	Om	dit	te	bereiken	is	het	samenwerken	met	waterbeheerders,	
milieuorganisaties	en	andere	bij	het	water	en	de	visserij	betrokken	partijen	noodzakelijk.	
Samenwerken	aan	schoon	water	en	een	goede	visstand	is	een	uitstekende	manier	om	de	
samenleving	te	laten	zien	wat	de	georganiseerde	sportvisserij	in	haar	mars	heeft.		
Daarnaast	is	het	van	belang	om	zo	veel	mogelijk	mensen	te	betrekken	bij	de	sportvisserij,	
de	samenleving	laten	zien	wat	het	vissen	voor	de	sportvissers	betekent	en	hoe	leuk	en	
enerverend	sportvissen	kan	zijn.	Samenwerking	en	betrokkenheid	vormen	tenslotte	een	
uitstekende	basis	voor	het	beïnvloeden	van	politici	en	beleidsmakers	zodanig	dat	ze	begrip	
voor	de	sportvisserij	krijgen	en	daar	ook	naar	gaan	handelen.	Wat	betreft	het	beïnvloeden	
richt	Sportvisserij	Nederland	zich	in	toenemende	mate	op	het	leggen	en	onderhouden	van	
persoonlijke	contacten	met	haar	relaties.

2.1.	Relatiebeleid

Op bezoek bij de minister

In 2006 was Sportvisserij Nederland op bezoek bij 

Cees Veerman, minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Minister Veerman leidde als verant-

woordelijk minister de wijziging van de Visserijwet 

waardoor het overheidsorgaan de OVB kon fuseren 

met de NVVS. Hiermee werd tevens de weg 

vrijgemaakt voor de landelijke VISpas die vanaf  

1 januari 2007 de Sportvisakte en de visgunningen 

zal vervangen. Belangrijke gespreksonderwerpen 

waren de toekomstige controle van de visdocu-

menten, de overbevissing van de binnenwateren en 

de regulering van de staandwant visserij voor de 

kust. Veerman sprak zich in het overleg positief uit 

over de toekomst van de sportvisserij. Volgens hem 

zal de sportvisserij door de toenemende vrije tijd, 

een veranderende bevolkingsopbouw en de behoefte 

aan actieve natuurbeleving blijven groeien. Hij 

onderstreepte daarbij het belang van een goede 

dialoog tussen sportvisserij, overheid en beroeps-

visserij.

Regulier overleg met politici

Sportvisserij Nederland onderhoudt stelselmatig 

contacten met de politiek. Regelmatig overleg met 

leden van de Tweede Kamer die deel uitmaken van 

de Vaste Kamercommissie voor LNV is van groot 

belang om sportvisserij op de politieke agenda te 

krijgen en beleidsmakers te overtuigen van het 

maatschappelijk en economisch belang van de 

sportvisserij. In het verslagjaar passeerden onder-

werpen als de aalproblematiek, de sanering van de 

IJsselmeervisserij, het gebruik van grote vistuigen, 

de aanpak van de visstroperij en het zeevisserij-

beleid de revue. In verband met de verkiezingen 

werd in Het VISblad gepubliceerd over de opstelling 

van de politieke partijen ten aanzien van diverse 

sportvisserij onderwerpen. Na de verkiezingen 

werd weer begonnen met het opbouwen van een 

relatie met de nieuwe kamerleden.

Op bezoek bij de ministercommunicatie en educatievisdocumenten & controlekennis & informatieadvisering & begeleidingbelangenbehartiging
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Kennis maken met de sportvisserij

Regelmatig nodigt Sportvisserij Nederland leden 

van de Tweede Kamer, belangrijke ambtenaren en 

medewerkers van natuurorganisaties uit voor een 

dagje vissen. Doel is hen zelf het sportvissen te 

laten ervaren. Het plezier van het vissen, uitwaaien 

op het water, de spanning van een plotselinge 

aanbeet, de dril, de kick om zelf een vis te vangen 

en de schoonheid van de vis. Tevens is zo’n visdag 

ideaal om veel zaken te kunnen bespreken.

In 2006 waren ondermeer drie vooraanstaande 

PVDA politici te gast, te weten europarlementariër 

Dorette Corbey, en de Tweede Kamerleden Gerdi 

Verbeet (huidige voorzitter van de Tweede Kamer) 

en Luuk Blom. In juli werd met twintig gasten een 

dag op de Noordzee gevist bij Neeltje Jans. 

Daarnaast was er overleg met Tweede Kamerleden 

van CDA, VVD, SP en GroenLinks. 

Interdepartementaal Overleg Vis (IDOV)

Tengevolge van het Europese water- en natuur-

beleid ligt de primaire verantwoordelijkheid voor 

vis en visstandbeheer niet alleen meer bij het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Vooral door de invoering Europese Kaderrichtlijn 

Water is duidelijk geworden dat ook de water-

beheerders specifieke verantwoordelijkheden op 

dit beleidsterrein krijgen. Dit was voor zowel het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

als het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

aanleiding voor het in het leven roepen van het 

IDOV, het Interdepartementaal Overleg Vis. In dit 

directeuren overleg worden onderwerpen op het 

gebied van visstandbeheer en visserij besproken 

die beleidsmatig en maatschappelijk relevant zijn. 

Naast de beide ministeries, nemen ook Sportvisserij 

Nederland, milieuorganisaties, Combinatie van 

beroepsvissers en het Productschap Vis deel aan 

dit overleg. In het verslagjaar werd in het IDOV 

aandacht besteed aan het herstel van salmoniden 

in de Nederlandse rivieren, het aalplan en de 

problematiek van de waterkrachtcentrales.

De sportvisserij als natuurlijke partner in het 

waterbeheer

Het beheer van het water, de leefomgeving van 

vissen, valt onder de verantwoordelijkheid van de 

waterbeheerder. Een goede samenwerking tussen 

sportvisserij, waterbeheerders en beroepsvisserij is 

de belangrijkste voorwaarde voor een gezonde en 

aantrekkelijke visstand, maar vormt ook de basis 

voor een breed gedragen water- en visstandbeheer. 

Deze samenwerking vindt plaats in visstandbeheer-

commissies, in de praktijk meestal afgekort als VBC’s. 

Voor de meeste watersystemen waren in 2006 

VBC’s ingesteld. Via directe ondersteuning maar 

ook via het ontwikkelen van producten zoals beleids-

visies, visstandbeheerplannen en visplannen 

draagt Sportvisserij Nederland bij aan het goed 

functioneren van deze VBC’s. In 2006 werden 

diverse plannen en visies geschreven. De meest in 

het oog springende waren de visstandbeheerplannen 

voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht, Geestmerambacht, Hunze 

en de beleidsnota Zuiderzeeland.

Opmerkelijk is verder de voortgang die is geboekt 

bij de VBC’s voor Friesland en de Randmeren.  

In overleg met het beroep en de waterbeheerder 

zijn hier belangrijke stappen gezet op weg naar een 

duurzame visserij. Desondanks is er geregeld een 

spanning tussen de korte termijn doelstelling van 

het beroep gericht op vangst en de lange termijn 

doelstelling van de sport gericht op de visstand. 

Voor zowel de Friese wateren als de Randmeren zijn 

door Sportvisserij Nederland visplannen ontwikkeld. 

Beide plannen verkeren in het uitvoeringsstadium 

en lijken hun waarde in de praktijk te bewijzen.

Het vermelden waard is tenslotte ook de instelling 

van een werkgroep ter voorbereiding van een VBC 

voor het IJsselmeer. Voor het eerst zitten sport- en 

beroepsvisserij samen met de waterbeheerder en 

andere belanghebbenden aan tafel en wordt er 

constructief gesproken over een totaal ander  

visserijbeheer voor het IJsselmeer. De werkgroep 

dient de weg vrij te maken voor een ‘officiële’ VBC 

waarin binnen afzienbare tijd sport- en beroeps-

visserij als visrechthebbenden samen vorm zullen 

geven aan een verantwoord visstandbeheer en een 

duurzame visserij. Voordat het zo ver is moet echter 

nog veel worden gedaan.

Samenwerken met natuur- en milieuorganisaties

Sportvissers voelen zich sterk betrokken bij de natuur 

in en rondom het water. Sportvisserij Nederland 

streeft naar een gezond watermilieu, een goede 

waterkwaliteit en optimale leefomstandigheden 

voor vissen. Het werkveld van Sportvisserij Nederland 

is echter veel breder dan de vis alleen. De beleving 

van natuur, landschap, rust en ruimte zijn net zo 

belangrijk als de aanwezigheid van een aantrekke-

lijke visstand. Redenen voor Sportvisserij Nederland 

om waar mogelijk samen te werken met natuur- en 

milieuorganisaties. In 2006 is er op het gebied van 

vismigratie, aalproblematiek en overbevissing 

projectmatig samengewerkt met de Stichting 

Reinwater en de Stichting Noordzee. Bijzonder was 

ook de toetreding tot de coalitie Baten Schoon 

Water. Deze coalitie vraagt aandacht voor de baten 

van de Europese Kaderichtlijn Water. Sportvisserij 

Nederland werkt in deze coalitie samen met de 

ANWB, De Landschappen, De 12 provinciale 

Milieufederaties, IVN, Staatsbosbeheer, Stichting 

De Noordzee, Stichting Natuur en Milieu, Stichting 

Reinwater, Vereniging Natuurmonumenten, VEWIN, 

Vogelbescherming Nederland en het Watersport-

verbond.

Sportvisserij Nederland als recreatieorganisatie

Sportvisserij is net als roeien, zeilen, kanoën, 

duiken en zwemmen een vorm van waterrecreatie. 

Gezamenlijke belangen zijn er meer dan genoeg. 

Genoemd kunnen worden de toegankelijkheid van 

het water, voorzieningen en schoon water. Het is 

niet meer dan logisch dat belangenorganisaties 

waar mogelijk hun krachten bundelen en steeds 

nauwer gaan samenwerken. Sportvisserij Nederland 

is vertegenwoordigd in het Nederlands Platform 

voor Waterrecreatie, de Stichting Waterrecreatie 

en overlegt in het Sectoraal Overleg Recreatie en 

Toerisme met de departementen van LNV, EZ en 

VROM over de grote lijnen van de waterrecreatie. 

In 2006 werkte Sportvisserij Nederland mee aan 

het opstellen van het Zwartboek onbedoelde 

gevolgen Natura 2000. Hierin uitten de HISWA, 

RECRON, BBZ, het Watersportverbond en Sport-

visserij Nederland hun zorgen over de gevolgen 

van een te rigide implementatie van het Europese 

natuurbeleid voor de waterrecreatie.

European Anglers Alliance

Sportvisserij Nederland zet zich ook op Europees 

niveau in voor de belangen van de vis en de sport-

visser. Dit is noodzakelijk omdat de kaders voor de 

sportvisserij in ons land in toenemende mate 

worden bepaald door Europese wet- en regelgeving. 

De European Anglers Alliance is de Europese 

overkoepelende belangenorganisatie van de sport-

visserij. In de EAA nemen 18 landen waaronder 

Nederland deel. De EAA vertegenwoordigt daarmee 

ruim 20 miljoen Europese sportvissers. Een deel 

van het dagelijkse werk wordt uitgevoerd door een 

professionele lobbyist die namens de EAA in Brussel 

werkzaam is. In 2006 heeft de EAA zich ondermeer 

ingezet voor een Europese bescherming van de aal, 

het terugdringen van de schade aan de visstand 

door waterkrachtcentrales, een duurzaam gebruik 

van de visbestanden in de ons omringende zeeën en 

het belang van een gezonde zeebaarsstand voor de 

zeesportvisserij. Aangezien het dossier van de EAA 

steeds lijviger wordt, stond 2006 ook in het teken 

van het slagvaardiger maken van de organisatie.

Regionale Advies Commissies (RAC’s)

Ook de zee is voor de sportvisserij van groot 

belang. Vooral in de zomerperiode wordt er door 

honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen 

veel plezier beleeft aan een dagje vissen op of aan 

zee. Een goede visstand en een duurzame visserij 

zijn hiertoe essentieel. Sportvisserij Nederland heeft 

een directe invloed op het gemeenschappelijke 

visserijbeleid van de Europese Unie door dat zij is 

vertegenwoordigd in de RAC Noordzee en de RAC 

pelagische vissoorten. De RAC’s bestaan uit vissers, 

wetenschappers en milieuorganisaties. De RAC’s 

worden door de Europese Commissie geraadpleegd 

over voorstellen voor maatregelen zoals herstel- of 

beheerplannen. Verder kunnen RAC’s zelf advies 

Samenwerken met natuur- en milieuorganisatiesSportvisserij Nederland als recreatieorganisatie

Voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdie Verbeet ging een dagje mee snoekbaarzen.

European Anglers Alliance
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uitbrengen over het te voeren visserijbeleid aan de 

Europese Commissie en de lidstaten. 

2.2.	Media

Voor Sportvisserij Nederland zijn grote communi-

catie media niet meer weg te denken in de voor-

lichting naar de sportvissers en de samenleving. 

Zowel wat betreft de inzet van de eigen media als 

de aandacht die de sportvisserij kreeg van de 

externe media kan 2006 worden beschouwd als 

een topjaar voor de sportvisserij.

Sportvissen op TV

Televisie is en blijft het beste middel om grote 

groepen mensen te bereiken. Dat is in 2006 

uitstekend gelukt. Naast de vele buitenlandse 

hengelsportprogramma’s die bijna dagelijks op de 

zender Discovery worden uitgezonden, zorgen 

vooral de eigen producties Vis-TV en Vis & Vang 

voor veel positieve publiciteit. 

Vis-TV vierde in 2006 haar 10 jarig jubileum. 

Gekozen is voor een andere opzet van de dertien-

delige serie, waarin de presentatoren Ed Stoop en 

Marco Kraal iedere aflevering een nieuwe visopdracht 

kregen. Een opzet die bleek te werken want iedere 

aflevering werd door een kleine 200.000 mensen 

bekeken. Het totale bereik van Vis-TV De Missie 

bedroeg 2,5 miljoen kijkers. 

Vis & Vang pakte uit met een tiendelige serie op 

Discovery, waarin naast de Nederlandse sport-

visserij ook veel aandacht was voor exotische en 

spectaculaire visavonturen in het buitenland.  

Vis & Vang blijkt voor Discovery een bestseller dat 

samen met de overige sportvisprogramma’s op 

Discovery tot het best bekeken segment van deze 

zender behoort.

Naast sportvisserijprogramma’s werd er ook in veel 

andere programma’s aandacht besteedt aan de 

sportvisserij. Zo was er een optreden van Ed Stoop 

in het programma van Paul de Leeuw, waarin hij 

een bekende voetballer leerde vissen. Ook kreeg 

een bijzondere viswedstrijd in het kader van Vis-TV 

in de Utrechtse grachten veel publiciteit. Tijdens 

deze wedstrijd werden Ed Stoop en Marco Kraal 

muzikaal ondersteund door Sneakerfreak en Solo, 

twee Nederlandse muziekbands. De wedstrijd, die 

werd gejureerd door Bennie Jolink, kreeg aandacht 

in het SBS programma Hart van Nederland, De Wereld 

draait door van de VARA, Radio 3, RTV Utrecht en 

vele dagbladen. Met deze publiciteitstunt werden 

meer dan 3 miljoen mensen bereikt.

Free publicity

Dat sportvisserij een populaire vrijetijdsbesteding 

voor jong en oud is, blijkt ook in de toename van de 

aandacht in de landelijke dagbladen. Bijna wekelijks 

verschijnen er positieve, soms paginavullende 

artikelen over de sportvisserij. Onder andere in de 

Telegraaf, het Algemeen Dagblad, Het Parool en 

talloze regionale dagbladen werd positief geschreven 

over de sportvisserij.

www.sportvisserijnederland.nl

Een eigen website betekent een belangrijke 

meerwaarde voor een organisatie als Sportvisserij 

Nederland. www.sportvisserijnederland.nl onder-

steunt de andere communicatiemiddelen van de 

organisatie en geeft de mogelijkheid om de 

producten en diensten van Sportvisserij Nederland 

op een snelle en moderne manier te presenteren. 

De vernieuwde website, die in 2006 de lucht in is 

gegaan, is gedurende het jaar voortdurend 

aangepast en verbeterd. Naast de homepage  

www.sportvisserijnederland.nl beheert Sportvisserij 

Nederland nog diverse andere sites op het gebied 

van visserijbiologie en visserijbeheer.

Digitale nieuwsbrief Sportvisserij Nederland

Via de homepage kunnen belangstellenden zich 

kosteloos opgeven voor de Digitale nieuwsbrief 

Sportvisserij Nederland. Deze maandelijkse, digitale 

e-mail nieuwsbrief heeft tot doel om bestuur, 

commissieleden en andere vrijwilligers van hengel-

sportorganisaties te informeren over ontwikkelingen 

in en rond de sportvisserij en hen te stimuleren en 

ondersteunen bij hun activiteiten. 

Het Visblad

Het geheel vernieuwde Visblad sloeg in 2006 specta-

culair aan. Dankzij een professionele redactie, een 

herkenbare indeling met vlot lezende, praktische 

artikelen en een column van Lebbis steeg het aantal 

individuele abonnees in nog geen jaar tijd met 

bijna 10.000. Het visblad kwam 12 keer uit en kende 

naast de reguliere edities twee speciale uitgaven 

die in de vorm van 7 regio-edities werden verzonden 

naar ruim 550.000 sportvissers.

Visionair 

In de zomer van 2006 lanceerde Sportvisserij 

Nederland het vakblad Visionair. Het belangrijkste 

doel van dit kwartaalblad is het inspelen op de 

groeiende vraag naar informatie over vissen en 

aanverwante onderwerpen bij beleidsmakers, water-

beheerders, onderzoekers en visstandbeheerders. 

Daarnaast wil Visionair aan een breder publiek laten 

zien dat vissen fascinerende dieren zijn, waarover 

nog veel valt te ontdekken. Visionair is geen hengel-

sportmagazine, maar een toegankelijk vakblad 

over de biologie en het beheer van de vissen.  

Een belangrijke deel van de inhoud wordt geleverd 

door deskundigen werkzaam bij universiteiten en 

onderzoeksinstellingen. 

Visionair wordt in een oplage van 5000 stuks 

gratis verstuurd naar de externe relaties van 

Sportvisserij Nederland alsmede de organisaties 

die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten. 

Gezien de vele positieve reacties kan worden 

geconstateerd dat het vakblad van Sportvisserij 

Nederland een uitstekende start heeft gemaakt.

Deelname aan beurzen

Beurzen worden beschouwd als een van de oudste 

communicatiemiddelen. Al in de Romeinse tijd 

presenteerden handelaren hun koopwaar gemeen-

schappelijk op een vaste locatie. Voor Sportvisserij 

Nederland betekent de aanwezigheid op beurzen 

een ideale mogelijkheid om persoonlijk met sport-

vissers te communiceren. In 2006 presenteerde 

Sportvisserij Nederland zich op diverse landelijke 

en regionale publieksbeurzen. Naast de landelijke 

hengelsportbeurs de Visma, was Sportvisserij 

Nederland aanwezig op Carp 2006, een zeer druk 

bezochte beurs voor karpervissers, de regionale 

beurzen in Utrecht en Groningen, de Fair for  

Lure & Fly en tevens op de 50 + beurs. 50 plussers 

beschikken over veel vrije tijd en de sportvisserij 

vormt voor velen van hen een potentiële besteding 

van die vrije tijd.
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3.1	Kennis	ontwikkelen	en	verzamelen

Visserijkundig onderzoek

Kennis van de aanwezige visstand vormt de basis 

voor een verantwoord visserijbeheer. Sportvisserij 

Nederland beschikt over een ervaren en professio-

neel visserijteam dat op verzoek van hengelsport-

verenigingen een visserijkundig onderzoek kan 

laten uitvoeren. Deze onderzoeken vinden plaats  

in de koudere maanden van het jaar en worden 

uitgevoerd met de zegen en het electrovisapparaat. 

Beide vismethoden vullen elkaar aan en geven een 

betrouwbaar beeld van de aanwezige visstand.  

Met behulp van de gegevens kunnen vragen over 

de kwaliteit van de visstand worden beantwoord en 

kan een verband worden gelegd tussen de leef-

omgeving en de visstand. Meestal worden de 

resultaten daarnaast gebruik als onderdeel van 

visstandbeheerplannen.

In 2006 werden in totaal 20 visserijkundige onder-

zoeken uitgevoerd. Naast kleinschalige onderzoeken 

voor hengelsportverenigingen werden in opdracht 

van de federaties Oost-Nederland en Groningen-

Drenthe complexere watersystemen bemonsterd.

Kennisdocumenten

Sportvisserij Nederland heeft de productie van 

kennisdocumenten over de belangrijkste zoet- en 

zoutwatervissoorten voortgezet. In deze documenten 

3	 Verstand	van	vissen

Sportvisserij	Nederland	wil	het	kenniscentrum	zijn	op	het	gebied	van	sportvisserij,	vis,	
visstand	en	viswater.	De	organisatie	heeft	de	nodige	deskundigheid	op	het	gebied	van	de	
visserijbiologie,	aquatische	ecologie	en	praktijkgericht	visserijbeheer	in	huis.	Veel	inzet	wordt	
gepleegd	op	het	ontwikkelen	en	onderhouden	van	toegankelijke	kennis-	en	informatie-
systemen.

wordt per vissoort de relevante informatie aan de 

hand van de beschikbare literatuur verzameld. In het 

boekjaar verschenen kennisdocumenten over de 

kolblei, winde, bittervoorn en haring. De kennis-

documenten kunnen als PDF worden gedownload 

van de site van Sportvisserij Nederland. 

Onderzoek naar aas

Het verantwoord omgaan met water en vis staat 

hoog in het vaandel van Sportvisserij Nederland. 

Het is van groot belang daarbij ook kritisch naar 

het eigen handelen te kijken. Op grond van kritische 

vragen vanuit de eigen achterban is in 2006 een 

onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van  

conserveermiddelen in boilies, een populair en veel 

gebruikt aas voor het vissen op karper. Dit onder-

zoek is in samenwerking met een gerenommeerd 

laboratorium uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam 

naar voren dat de in Nederland gebruikte boilies 

geen risico vormen voor water en vis.

De zoetwatervissen van Nederland – ecologisch 

bekeken

Wetenschappelijke literatuur over de Nederlandse 

zoetwatervissen is schaars en vaak gedateerd. 

Reden voor Sportvisserij Nederland om in 2006 

het boek ‘De zoetwatervissen van Nederland – 

ecologisch bekeken’ uit te brengen. Dit fraai 

geïllustreerde boek behandelt alle inheemse vissen 

in ons land en heeft alles in zich om het nieuwe 

standaardwerk te worden. Naast uiterlijk, herkenning, 

afstamming en voortplanting is er ook aandacht 

voor de geografische verspreiding, trekgedrag, 

bedreigingen en beheer.

Determinatiegids de Nederlandse zoetwatervissen

Eind november verscheen de geheel vernieuwde 

veldgids ‘de Nederlandse zoetwatervissen’. Al sinds 

1984 is deze veldgids een ‘must’ voor sportvissers, 

natuurliefhebbers, ecologen, opsporingsambtenaren 

en controleurs. De veldgids is compleet geactuali-

seerd en met zijn robuuste uiterlijk, watervaste 

omslag, uitgebreide determinatietabel en vissen-

overzicht nog handiger in gebruik. Om ervoor te 

zorgen dat de veldgids een optimale visherkenning 

mogelijk maakt, is gezocht naar het best beschikbare 

fotomateriaal in binnen- en buitenland.

3.2	Kennis	delen

Bibliotheek Sportvisserij Nederland

Door samenvoeging van de bibliotheken van de 

NVVS en OVB beschikt Sportvisserij Nederland 

over een unieke collectie visgerelateerde boeken 

en wetenschappelijke tijdschriften. De bibliotheek 

is één van de grootste van Europa op het gebied 

van visserijbiologie en aanverwante onderwerpen. 

Naast boeken, tijdschriften, overdrukken etc. 

Bibliotheek Sportvisserij Nederland Determinatiegids de Nederlandse zoetwatervissenDe zoetwatervissen van Nederland – 
ecologisch bekeken



14

15

beschikt de bibliotheek sinds 2006 ook over een 

digitale opslag van literatuur. Belangstellende 

organisaties kunnen na afspraak met de biblio-

thecaresse gebruik maken van de bibliotheek.

Piscaria

Sportvisserij Nederland beheert de databank 

Piscaria. Deze databank is ontwikkeld in samen-

werking met de Stowa en het ingenieursbureau 

Witteveen + Bos. Piscaria bevat alle gegevens van 

visserijkundige onderzoeken die door water-

beheerders en visserijorganisaties in Nederland 

worden uitgevoerd. De gegevens uit deze databank 

kunnen vrij worden gebruikt door belanghebbenden. 

De website www.piscaria.nl is in 2006 geactiveerd 

en verder uitgebouwd. Hierbij stond het geschikt 

maken van de dataset voor de Europese Kader-

richtlijn Water centraal.

Vismigratie Informatie Systeem

Het weer passeerbaar maken van stuwen en 

kunstwerken is voor vissen van levensbelang. 

Sportvisserij Nederland beheert de website  

www.vismigratie.nl. Deze site bevat informatie  

over vismigratie, migratiebelemmeringen in de 

Nederlandse wateren en oplossingen zoals het 

aanleggen van vistrappen. De informatie wordt 

toegankelijk gemaakt via factsheets per waterschap 

en deelstroomgebied. Daarnaast is documentatie 

over het beheer en de monitoring van de diverse 

kunstwerken, de visstand en het water te down-

loaden. In 2006 werden 7 nieuwe waterschaps-

gebieden toegevoegd aan dit systeem. Verder heeft 

Sportvisserij Nederland in het verslagjaar zich 

samen met Stichting Reinwater, Visadvies en 

Witteveen+Bos ingezet om tot een protocol voor de 

waterbeheerders te komen waarin het prioriteren 

van knelpunten centraal staat. 

Open dag vismigratie

Vanuit haar betrokkenheid bij vismigratieprojecten 

organiseerde Sportvisserij Nederland, samen met 

het Waterschap Hunze en Aa´s, een open dag 

vismigratie op zaterdag 8 april. Alle waterschappen 

en ook rijkswaterstaat werden gevraagd die dag bij 

een of meerdere vismigratievoorzieningen in hun 

beheergebied aanwezig te zijn en deze open te 

stellen voor het publiek. 9 waterschappen en  

1 directie van Rijkswaterstaat deden uiteindelijk 

mee aan de dag. Sportvisserij Nederland onder-

steunde zelf ook 2 locaties. In totaal werden zo  

13 locaties opengesteld voor het publiek waar de 

mensen konden kennismaken met vis, vismigratie 

en de kunstwerken. Ondanks het zeer slechte weer 

van die dag hebben ruim 1200 bezoekers een van 

de kunstwerken bezocht.

Vissennetwerk

Het vissennetwerk is een netwerk van ruim  

200 personen die op het gebied van vis, visstand 

en visserij informatie, kennis en ideeën willen 

uitwisselen, zowel vanuit een wetenschappelijke  

als beroepsmatige invalshoek. Het vissennetwerk 

wordt georganiseerd door Sportvisserij Nederland. 

In 2006 werden vier regionale bijeenkomsten 

gehouden. Onderwerpen die aan bod kwamen 

waren: vismigratie, vispassages en monitoring,  

vis in stedelijk water, visvriendelijk beheer en 

onderhoud, en de winde nader bekeken.

Website visrechten

De ruimtelijke verdeling van visrecht in Nederland 

is weinig inzichtelijk. Veelal is onduidelijk wie 

eigenaar of huurder van visrecht is. Binnen 

Sportvisserij Nederland worden gegevens over 

verhuur van visrechten afkomstig van de Kamer 

voor de Binnenvisserij ingevoerd in een digitaal 

geografisch informatie systeem: www.visrechten.nl. 

Via deze site is de huur en eigendom van visrechten 

voor de verschillende wateren zichtbaar te maken. 

In 2006 werden de gegevens voor de rijks- en 

provinciale wateren afgerond. Komende jaren 

worden de data voor alle binnenwateren ingevoerd.

Visplanner

Met behulp van de visplanner kunnen sportvissers 

op het internet zoeken naar een goede visstek. 

Naast de aanwezige visstand op dat water geeft  

de visplanner ook informatie over eventuele  

voorzieningen zoals bijvoorbeeld trailerhellingen, 

bootverhuur en campings en de verkrijgbaarheid 

van de benodigde vergunningen. In 2006 is gestart 

met het vernieuwen van de visplanner. Het is de 

bedoeling dat hengelsportverenigingen zelf 

visstekken op hun wateren gaan toevoegen aan de 

visplanner. De nieuwe visplanner is getest door een 

groot aantal sportvissers en zal in het voorjaar van 

2007 geactiveerd worden. In de tweede helft van 

2007 zal via de visplanner op kaart ook zichtbaar 

worden gemaakt in welke wateren de sportvissers 

mogen vissen met hun VISpas.

Internationale workshop aal 

Op 14 maart werd in het gebouw van Sportvisserij 

Nederland een internationale workshop over de aal 

gehouden. De workshop, die werd georganiseerd 

door Wageningen Universiteit, het Internationaal 

Platform Aquacultuur en Sportvisserij Nederland, 

stond in het teken van de migratie van aal, het 

aalplan en de kunstmatige voortplanting van aal. 

Tijdens de workshop vertelden de aanwezige 

Japanse en Nederlandse wetenschappers over de 

opmerkelijke vorderingen met de kunstmatige 

voortplanting van deze geheimzinnige vissoort.

Aalplan

De uitzonderlijke slechte situatie van de Europese 

aal was ook aanleiding voor het opstellen van het 

Nederlands Beheerplan Aal. Met dit beheerplan, 

dat Sportvisserij Nederland in samenwerking met 

de beroepsvisserij, Wageningen Universiteit en 

verschillende natuurorganisaties heeft opgesteld, 

is een eerste aanzet gegeven het tij voor deze 

bedreigde vissoort te keren.

Internationale workshop aal
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Basiscursus Visstandbeheer

De Basiscursus Visstandbeheer biedt alle partners 

in het visstandbeheer een kennisbasis, waarmee zij 

in goede samenwerking het visstandbeheer kunnen 

vormgeven. De cursus is met name bestemd voor 

personen uit de sportvisserij die zich willen 

oriënteren op of zich al actief bezig houden met 

visstandbeheer. In 2006 werd in deze cursus ook 

aandacht besteed aan de gevolgen van de 

Europese regelgeving voor het visstandbeheer.  

In 2006 volgden 41 personen de Basiscursus 

Visstandbeheer.

Cursus Controle Visdocumenten

De Cursus Controle visdocumenten is een ééndaagse 

cursus, bestemd voor controleurs van hengelsport-

verenigingen, politiemensen en buitengewone 

opsporingsambtenaren (Boa’s). Deze cursus heeft 

als belangrijkste leerdoelen de praktijkbepalingen 

van de Visserijwet en de sociale vaardigheden bij 

controle aan de waterkant. De cursus wordt mede 

verzorgd door gastdocenten van de Stichting 

Vorming Politiemensen. Ruim 190 personen 

volgden in het verslagjaar de Cursus Controle 

visdocumenten.

Cursus HSV Ledenadministratie

Een degelijke ledenadministratie is altijd al van 

groot belang geweest voor het goed functioneren 

van een vereniging. Met de invoering van de VISpas 

is het zelfs noodzakelijk geworden om de leden-

administratie op orde te hebben. Sportvisserij 

Nederland heeft hiervoor het gebruiksvriendelijke 

softwarepakket HSV Ledenadministratie ontwikkeld. 

Om te leren werken met dit softwarepakket worden 

door Sportvisserij Nederland speciale cursussen 

georganiseerd. De Cursus HSV Ledenadministratie 

is een ééndaagse cursus, bestemd voor personen 

die zich bezig (gaan) houden met de leden-

administratie van de eigen hengelsportvereniging. 

De	sportvisserij	in	Nederland	steunt	op	een	uitgebreid	vrijwilligerskader.	Duizenden	
vrijwilligers	staan	regionaal	en	lokaal	klaar	om	het	viswater,	de	visstand	en	de	sport-
visserijmogelijkheden	te	behouden	en	te	verbeteren.	Naar	schatting	20.000	mannen	en	
vrouwen	zetten	zich	enthousiast	en	belangeloos	in	voor	de	sportvisserij.	
Deze	vrijwilligers	vormen	samen	fijnmazige	netwerken	die	op	het	gebied	van	het	verenigings-
werk,	belangenbehartiging,	controle,	jeugdbegeleiding	en	visserij-	beheer	actief	zijn.	
Sportvisserij	Nederland	verzorgt	opleidingen	voor	deze	vrijwilligers.	Jaarlijks	wordt	een	
uitgebreid	pakket	aan	cursussen	verzorgd.	In	2006	werden	de	volgende	cursussen	gegeven:

Per cursus kunnen maximaal 15 verenigingen  

(met twee personen per HSV) deelnemen. Per HSV 

is er tijdens de cursus een laptop beschikbaar, 

zodat elk deelnemersduo van een HSV zelf tijdens 

de cursus aan de slag kan gaan. Aan deze cursus is 

in 2006 door 294 mensen deelgenomen.

Praktijkopleiding Electrovisserij

Voor visstandbeheerders en medewerkers van 

onderzoeksinstituten verzorgt Sportvisserij 

Nederland de Praktijkopleiding Electrovisserij.  

Het volgen en met goed gevolg afleggen van deze 

opleiding is verplicht voor personen die voor het 

bemonsteren van de visstand gebruik maken van 

het electrovisapparaat. Aan deze praktijkopleiding 

werd in 2006 door 50 personen deelgenomen.

Wie de jeugd heeft…

Jeugd vormt een speerpunt in het beleid van 

Sportvisserij Nederland. Wie de jeugd heeft, heeft 

immers de toekomst. Met meer dan 550.000 sport-

vissers jonger dan 15 jaar mag de georganiseerde 

sportvisserij zich gelukkig prijzen. Hengelsport-

verenigingen beseffen het belang van veel 

jeugdleden en bij steeds meer verenigingen zijn 

jeugdbegeleiders actief die kinderen leren vissen, 

kennis laten maken met de natuur in en rondom 

het water en verantwoord met gevangen vis leren 

omgaan. Sportvisserij Nederland geeft een praktijk-

gerichte cursus jeugdbegeleiding. Hoewel het een 

ééndaagse cursus betreft, dienen de cursisten zich 

vooraf thuis voor te bereiden. Ze ontvangen 

daarvoor een uitgebreid thuiswerkprogramma 

met de nieuwe DVD ‘Jeugdbegeleiding’, het 

‘Vissenschool Jeugdpakket’, het jeugdcursusboek 

‘Vissen mijn Sport’ en de cursus ‘Vissen voor kids’. 

In 2006 leverde Sportvisserij Nederland 24 nieuwe 

jeugdbegeleiders af.

Naast de cursus jeugdbegeleiding leverde 

Sportvisserij Nederland ook een bijdrage aan de 

KSN-jeugddag die in Bilthoven werd gehouden.  

Verder werd voor jeugdleden van diverse  

hengelsportverenigingen een kennismakings-

bezoek aan Sportvisserij Nederland georganiseerd, 

met een gevarieerd middagprogramma.

Ook op de landelijk hengelsportbeurs Visma 2006 

was er veel aandacht voor de jeugd. Dankzij de 

inzet van gediplomeerde jeugdbegeleiders leerden 

bijna 1000 kinderen een tuigje maken en kregen ze 

daarnaast les in het herkennen van vissoorten.

Bijzondere aandacht verdient tenslotte het project 

dat in 2005 onder de noemer Punt Uit van start is 

gegaan. Dit project richt zich op leerlingen van 

basisscholen en bestond uit een instructievideo en 

een internetsite. Zowel de video als de site had  

tot doel de jeugd kennis te laten maken met de 

sportvisserij en de wondere wereld onder water. 

Punt Uit kreeg een vervolg in de vorm van een  

speciaal lesprogramma waar basisscholen zich 

voor kunnen inschrijven. Ruim 500 scholen hebben 

zich inmiddels ingeschreven voor een les over vis, 

visstand en sportvisserij. In 2006 ondersteunde 

Sportvisserij Nederland diverse federaties en 

verenigingen bij het geven van de vislessen.  

In het verlengde hiervan is begonnen met het 

ontwikkelen van de cursus Vismeester, waarin het 

organiseren en geven van vislessen op basis-

scholen centraal staat. 

Cursus Controle Visdocumenten Wie de jeugd heeft…

4	 Werken	met	en	voor	vrijwilligers



Coaching Succes op het WK in Portugal

Jurgen Spierings winnaar Nationale Topcompetitie 2006 senioren 
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5	 Vissen	als	wedstrijdsport

Wat betreft de breedtesport kunnen wedstrijd-

vissers zich via regionale voorselectiewedstrijden 

plaatsen voor deelname aan een Nederlands 

kampioenschap. In 2006 werden voor  

11 categorieën officiële Nederlandse kampioen-

schappen georganiseerd (zout – zoet, junioren – 

senioren, etc.).  In totaal namen 2.800 wedstrijd-

vissers deel aan de voorselecties en NK’s zoet en 

bijna 1.500 deelnemers aan de voorselecties en 

NK’s zout.

In het kader van de topsport wordt de Nationale 

Topcompetitie zoet georganiseerd en worden 

vanuit de topcompetitie (zoet) en naselectie-

wedstrijden (zout) de Nederlandse teams  

geselecteerd voor afvaardiging naar WK’s, EK’s en 

andere interlandwedstrijden. Dankzij professionele 

coaches en sterke nationale wedstrijdteams is 

Nederland langzaam maar zeker op weg naar de 

wereldtop. De in 2006 behaalde resultaten geven 

dit aan.

Veel aandacht wordt door Sportvisserij Nederland 

besteed aan jeugdtalenten. Ze krijgen de onder-

steuning en begeleiding die nodig is om naadloos 

door te kunnen stromen naar de senioren. 

Zoet

Regionale voorselecties en Nederlandse  

kampioenschappen zoet

In samenwerking met de federaties en de Vereniging 

Nederlandse Vliegvissers werden in 2006 voor 

verschillende categorieën Nederlandse kampioen-

schappen georganiseerd. Er waren wedstrijden voor 

de jeugd, senioren en korpsen van verenigingen. 

Daarnaast waren er Nederlandse kampioenschappen 

voor clubs, vrije hengel en vliegvissen. Met name 

de kampioenschappen Korpsen en Clubs hebben 

het doel om het wedstrijdvissen door teams vanuit 

verenigingen te stimuleren (clubbinding) en tevens 

-in het geval van het NK Clubs waar de verenigings-

teams uit senioren en junioren bestaan- om de 

opleiding en begeleiding van de jeugd bij het 

wedstrijdvissen te bevorderen. Veelal hebben de 

deelnemers zich via federatieve voorselecties 

moeten selecteren voor deelname aan het NK. 

Voor de winnaars van de NK’s werd het Wilhelmus 

gespeeld. 

Nationale Topcompetitie 

Voor de topsport werd in 2006 de Nationale 

Topcompetitie georganiseerd. Deze competitie 

bestaat uit acht wedstrijden, die verspreid over 

Nederland worden gehouden. In verband met de 

slechte weersomstandigheden werd de eerste 

topcompetitiewedtrijd echter voortijdig beëindigd 

en telde deze niet mee voor de einduitslag.  

De overige wedstrijden waren echter ongemeen 

spannend en werden soms vlak voor het eind-

signaal beslist. Gemiddeld deden ruim 150 senioren 

en 30 junioren aan de wedstrijden van de  

Wedstrijdvissen	vormt	een	belangrijk	specialisme	binnen	de	sportvisserij.	Er	is	een	
uitgebreid	zoet	én	zout	wedstrijdprogramma.	Vanuit	Sportvisserij	Nederland	worden	
wedstrijdactiviteiten	voor	de	breedtesport	en	de	topsport	georganiseerd.	

Nationale Topcompetitie mee. Winnaar bij de 

senioren werd Jurgen Spierings en bij de junioren 

Ricardo Mellema.

Coaching

De wedstrijdvissers in de nationale teams zoet 

werden in 2006 bijgestaan door een viertal coaches. 

De senioren werden gecoached door Jan van 

Schendel en Willem Raven, en de junioren door 

André Claessen en Martin van der Aa. Deze vier 

coaches vormden samen de Technische Staf van de 

Nederlandse wedstrijdvisserij zoet. Een constructie 

die goed werkt en aanstormende jeugdtalenten 

goede mogelijkheden biedt om zich optimaal te 

kunnen ontplooien. De coaches selecteren op 

grond van de resultaten in de Topcompetitie de 

beste deelnemers voor de nationale teams, die deel 

zullen nemen aan het WK- en het EK-zoetwater-

vissen en andere internationale wedstrijden.  

Lastig punt voor de coaches is de éénzijdigheid  

van de Nederlandse wedstrijdparkoersen (kanalen 

met veelal brasem en blankvoorn) en de daarmee 

samenhangende beperkte trainingsfaciliteiten. 

Reden voor beide coaches om in 2006 ook te 

trainen op het vangen van karper, een vissoort die 

in het buitenland vaak de beslissing brengt.

EK-Zoetwatervissen

Dat Nederland langzaam maar zeker internationaal 

begint door te breken, blijkt uit de resultaten behaald 

tijdens het EK-Zoetwatervissen in juni in Frankrijk. 

Na een tegenvallende eerste wedstrijddag behaalde 

het Nederlandse team op de tweedag een keurige 

vijfde plaats en eindige daarmee als zevende.

Interlands

Het succes van de Nederlandse teams zette zich 

voort op de in Luxemburg gehouden NeDeLux 

wedstrijd. Een internationale wedstrijd tussen 

Nederland, Duitsland en Luxemburg. In 2006 

veroverde het Nederlandse team het goud.  

Tijdens de Meerlanden zoet in Italië en de interland 

voor junioren in Luxemburg werd respectievelijk  

de vierde en de derde plaats behaald.

 

Succes op het WK in Portugal

In september in Portugal tijdens de wereld-

hengelsportspelen werden maar liefst  

19 verschillende wereldkampioenschappen  

gevist. Nederland vaardigde zeven nationale  

teams af en deed respectievelijk mee aan het  

WK Zoet Senioren, WK Zoet Junioren,  

WK Kust Senioren, WK Kust junioren tot 21 jaar,  

WK Vliegvissen en WK Bootvissen Senioren.

De resultaten in Portugal bevestigden dat de 

Nederlandse teams op weg zijn naar de wereldtop. 
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Ondanks een zeer sterk deelnemersveld werd het 

Nederlandse team zoet senioren zevende. Op het 

WK Zoet Junioren veroverde Nederland zelfs een 

fraaie bronzen plak.

Zout

Adviesgroep Zout

De zoute wedstrijdvisserij kreeg in 2006 onder-

steuning van de Adviesgroep Zout. Deze advies-

groep bestaat uit een achttal fervente zeesport-

vissers die gevraagd en ongevraagd advies aan 

Sportvisserij Nederland uitbrengen over de zoute 

wedstrijdvisserij.

Nederlandse kampioenschappen zout

Voor de zoute wedstrijdvissers werden regionale 

voorselecties en Nederlandse kampioenschappen 

georganiseerd voor de junioren, senioren, dames, 

korpsen en bootvissen. Uit de best geklasseerden 

voor de NK’s selecteerden de coaches de  

Nederlandse afvaardiging naar de internationale 

zoute wedstrijden.

Coaching

In 2006 waren er vier coaches voor de begeleiding 

van de nationale teams zout. De heren zout  

werden gecoached door Frank van Schilt, het dames-

team door Hans Willemse, de junioren door  

Henri Karremans en de bootvissers door Wil Franken. 

Net als hun collega’s van het zoete water, hadden 

deze coaches in 2006 een druk wedstrijdprogramma.

WK Korpsen Zout

De eerste grote internationale wedstrijd voor de 

zoute wedstrijdvissers was in mei het WK Korpsen 

Zout in Frankrijk. Nederland vaardigde twee 

korpsen af en het Shakespeareteam behaalde een 

nette vierde plaats. 

WK-Portugal

Tijdens de mondiale in Portugal was Nederland 

zoals gezegd ook met vier nationale zoutwater-

teams vertegenwoordigd: senioren, junioren, 

dames en bootvissen. Dit wereldkampioenschap 

werd voor de Nederlandse teams een groot succes. 

Eindigden de bootvissers nog op een 14de plaats, 

de Nederlandse senioren-, junioren- en damesteams 

wisten alledrie beslag te leggen op de zilveren plak. 

Een prima resultaat, waarmee Nederland zich 

vestigde in de wereldtop!

Sponsoring

Topsport is onmogelijk zonder sponsoring. In 2006 

werden de zoete nationale teams ondersteund 

door Ultimate, F4E, Wielco en Mondial-F. Het 

Nederlandse damesteam Zout werd gesponsord 

door ARCA en het WK-bootteam door Grauvell. 

6	 Één	nieuw	visdocument:	de	vispas

Dankzij	de	hoge	organisatiegraad	van	de	sportvisserij	in	Nederland	is	het	recreatief	vissen	
een	betaalbare	vrijetijdsbesteding	voor	iedereen.	Het	aanschaffen	van	een	sportvisakte	en	
het	lidmaatschap	van	een	bij	de	landelijke	organisatie	aangesloten	hengelsportvereniging	
maakten	het	al	mogelijk	om	in	80	%	van	het	Nederlandse	oppervlaktewater	te	vissen.	

Door het samengaan van NVVS en OVB en de 

daarvoor noodzakelijke wijziging van de Visserijwet 

die in juni en september 2006 door de respectievelijk 

de Tweede Kamer en de Eerste Kamer werd aan-

genomen, kwam de weg vrij voor een herziening 

van het visdocumentenstelsel. 

Op papier leek het redelijk eenvoudig: voeg twee 

documenten samen tot een nieuw document en 

geef het de pakkende titel ‘VISpas’. In de praktijk 

bleek het een van de grootste uitdagingen voor de 

georganiseerde hengelsport. Een gigantische 

operatie waarmee een grote diversiteit aan 

vergunningen van 1.000 hengelsportverenigingen 

en enkele duizenden distributiepunten moesten 

worden geüniformeerd en aan ruim 500.000 

sportvissers een op naam gestelde (Kleine) VISpas 

moest worden uitgegeven. Ieder element bij deze 

operatie was nieuw: van enveloppe en bankrekening 

tot de Lijsten van Viswateren en het Voorlopig 

Bewijs van Lidmaatschap. 

Reeds vanaf 2005 is er door een team medewerkers 

van Sportvisserij Nederland hard gewerkt aan de 

totstandkoming van de VISpas. Met name in de 

tweede helft van 2006 nam de omvang van de 

werkzaamheden enorm toe om de uitgifte van de 

VISpas 2007 vanaf eind 2006 te realiseren. 

Naast de vaak complexe, technische en organisa-

torische aspecten van het samengaan van de 

documenten is buitengewoon veel aandacht besteed 

aan communicatie met de achterban. Zo werden 

ruim 20 regionale voorlichtingsavonden voor in 

totaal 1.200 deelnemers gehouden. Verder zijn er 

speciale websites www.vispas.nl en www.hsvleden.

nl gebouwd waar sportvissers respectievelijk 

hengelsportverenigingen met hun vragen terecht 

kunnen. Daarnaast werd maandelijks een nieuws-

brief over de nieuwe visdocumenten verstuurd naar 

de verenigingen en is in Het VISblad uitgebreid 

aandacht besteed aan de introductie van de VISpas.

Voor de ledenadministratie van de hengelsport-

verenigingen werd een speciaal ledenadministratie-

programma (HSVLeden) ontwikkeld en geïntrodu-

ceerd. Dit programma wordt ondersteund met een 

helpdesk en gratis cursussen voor ledenadmini-

strateurs. In 2006 zijn 17 cursussen georganiseerd 

waaraan 203 hengelsportverenigingen met in 

totaal 294 cursisten hebben deelgenomen. 

Geregeld worden updates van HSVLeden uitgegeven 

en in 2007 zal een online applicatie verschijnen, 

welke de mogelijkheid biedt dat meerdere personen 

(bijv. voorzitter, secretaris, penningmeester) van 

een hengelsportvereniging toegang tot de leden-

gegevens krijgen en altijd het meest actuele bestand 

beschikbaar is. Ter vermindering van de admini-

stratieve werkzaamheden voor de verenigingen 

worden nieuwe leden (via het Voorlopig Bewijs van 

Lidmaatschap) door Sportvisserij Nederland in dit 

bestand ingevoerd.

Voor de uitgifte van de VISpas 2007 werden vanaf 

augustus 2006 adresbestanden van de hengelsport-

verenigingen verzameld en ontdubbeld. In november 

werden ruim 300.000 op naam gestelde VISpassen 

naar de verenigingen verstuurd. Verder werden 

eind november 250.000 sportvissers, die voorheen 

alleen de sportvisakte hadden, aangeschreven over 

de mogelijkheid om voor 2007 een VISpas of 

Kleine Vispas te verkrijgen.

Het resultaat mag er zijn. Vanaf 1 januari 2007 gaan 

sportvissers met de VISpas en de bijbehorende 

Lijsten van Viswateren naar de waterkant.  

Zowel het Nederlandse Heren, Damesteam en de Junioren (niet op foto) behoren met hun 2e plek op het WK Kust bij de absolute wereldtop.



100 jaar georganiseerde sportvisserij Ledenvergadering

7	 Vereniging

Nieuw	hoofdkantoor

Op 20 en 21 januari 2006 vond de officiële opening 

plaats van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. 

Een maand daarvoor werd het nieuwe pand aan de 

Leyenseweg 115 in Bilthoven al door de ruim  

40 medewerkers betrokken. Na een jaar werken 

wordt met tevredenheid geconstateerd dat het 

representatieve pand een prettige werkomgeving 

biedt. Belangrijk is ook dat het kantoor ruime 

mogelijkheden heeft voor het geven van cursussen, 

het houden van vergaderingen en alle andere 

activiteiten en werkzaamheden van de organisatie. 

100	jaar	georganiseerde	sportvisserij

Op 11 februari 1906 werd De Algemene hengelaars-

bond (AHB) opgericht. Uit deze organisatie kwamen 

achtereenvolgens de NVVS (1976) en Sportvisserij 

Nederland (2006) voort. In 2006 bestond de 

landelijk georganiseerde sportvisserij 100 jaar. 

In dit kader werd op zaterdag 28 oktober in het 

nieuwe kantoor van Sportvisserij Nederland een 

reünie gehouden voor oud bestuur- en commissie-

leden. Deze dag met ruim 100 deelnemers werd 

zeer gewaardeerd. Het was leuk oud-collega’s weer 

eens te ontmoeten en de betrokkenheid bleek nog 

steeds groot. Door het bestuur werd besloten een 

dergelijke reünie iedere twee jaar te organiseren.

Speciaal ter viering van het 100-jarig bestaan werd 

op vrijdag 1 december in Kasteel Oud Wassenaar een 

seminar ‘Visionair, sportvisserij 100 jaar en spring-

levend’ georganiseerd. De genodigden waren onder-

meer afkomstig uit de georganiseerde hengelsport, 

beroepsvisserij, ministeries, waterschappen en 

politiek. Ook waren er buitenlandse gasten als 

spreker uitgenodigd. Als dagvoorzitter fungeerde 

de bekende columnist en humoristische schrijver 

Midas Dekkers die als uitgesproken tegenstander 

van de hengelsport bekendstaat. Waarom uitgerekend 

Midas Dekkers? Omdat het goed is om jezelf -  

zeker na honderd jaar - ook een kritische spiegel  

te durven voorhouden.

Nieuwe	leden

‘Eendracht maakt macht’, dat is de reden dat 

Sportvisserij Nederland streeft naar aansluiting van 

alle hengelsportverenigingen. Niet alleen betekent 

een hoge organisatiegraad meer slagvaardigheid 

als belangenbehartiger, ook komt er meer viswater 

voor de aangesloten sportvissers beschikbaar. 

De recente ontwikkelingen binnen de georganiseerde 

hengelsport en een actief wervingsbeleid leidden er 

toe dat bij verschillende federaties niet-aangesloten 

hengelsportverenigingen toetraden. 

Zo waren er diverse zeehengelsportverenigingen 

die zich bij de federatie Noordwest Nederland 

aansloten en binnenwater verenigingen die toe-

traden tot de federatie Veluwezoom.

Zeker ook de toetreding tot de landelijke koepel 

van de laatste twee grote hengelsportverenigingen 

te weten de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 

en de Leidse Hengelaarsbond versterkt de kracht 

van Sportvisserij Nederland aanzienlijk. Beide 

verenigingen, die zich officieel op 1 januari 2007 

via Hengelsportfederatie Noordwest Nederland 

respectievelijk de Federatie Zuidwest Nederland 

zullen aansluiten, staan voor een ledenwinst van 

bijna 20.000 sportvissers. Sportvissers die op hun 

beurt vanaf 2007 met de VISpas vrijelijk kunnen 

gaan vissen in de talloze wateren van Nederland.

Ledenvergadering	

De eerste Algemene Ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland werd op 17 juni 2006 in De 

Bilt gehouden. Aan de orde kwamen de versterking 

van de organisatie, de jaarstukken van de NVVS en 

OVB, de stand van zaken bij Sportvisserij Nederland 
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Speciaal voor de jeugd wordt een jeugdVISpas 

uitgegeven. Voor de sportvissers die alleen in zee 

en kustwateren vissen is een zeeVISpas beschik-

baar en voor degenen die met slechts één hengel 

en beperkte aassoorten in de grote rivieren en 

kanalen willen vissen is er de Kleine VISpas. 

Voor het eerst hebben sportvissers slechts één, 

duidelijk te communiceren document nodig om in 

de Nederlandse wateren te kunnen vissen: de VISpas. 

Deze wordt op naam centraal uitgegeven en vormt 

het lidmaatschapsbewijs van de hengelsport-

vereniging. Samen met de bijbehorende Lijsten van  

Viswateren geeft het de toestemming om in 

betreffende wateren te vissen. 

Daarbij is het aantal wateren in de Landelijke Lijst 

ten opzichte van de voormalige Grote Vergunning 

aanzienlijk uitgebreid. Veel wateren in Friesland,  

bij Leiden en Amsterdam, het Grevelingenmeer,  

het Veerse Meer en de Biesbosch zijn toegevoegd. 

De georganiseerde hengelsport beschikt via de 

VISpas voor het eerst over een centrale leden-

registratie, welke veel beleidsinformatie biedt  

en de mogelijkheid geeft alle sportvissers met 

voorlichting te bereiken.



Bestuur Sportvisserij Nederland

en de ontwikkeling van het nieuwe visdocumenten-

stelsel. Daarnaast werd er ook gediscussieerd over 

visserijonderwerpen zoals de aalproblematiek.

Kenmerkend van de eerste Algemene Leden-

vergadering was de eensgezindheid van de aanwezige 

federaties. Voorzitter Nol Sweep vertaalde met zijn 

jaarrede het gevoel van de aanwezigen door te stellen 

dat “versterking van de belangenbehartiging de 

komende jaren nog beter kan worden bereikt wanneer 

iedereen binnen de organisatie in goed overleg met 

elkaar blijft samenwerken en wanneer de structuur 

van de organisatie in al haar geledingen verder 

wordt versterkt”. Nol Sweep gaf aan zich hiervoor 

samen met het nieuwe bestuur te willen inzetten.

Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 

nam bestuurslid Gerben Oosterhout vanwege gezond-

heidsredenen afscheid. Nol Sweep werd bij acclamatie 

tot de eerste voorzitter van Sportvisserij Nederland 

gekozen. Vervolgens werden de andere kandidaten 

bij acclamatie in het nieuwe bestuur gekozen.

Het bestuur van Sportvisserij Nederland bestond 

vanaf juni 2006 uit de volgende personen:

Nol Sweep voorzitter

Dik Enklaar vice-voorzitter

Leo Overdijkink penningmeester

Hans Spruijt communicatie en educatie

Geertje Veenstra jeugd

Gerrit Sloot visdocumenten en controle

Sake van der Meer wedstrijdvissen

Ben Biondina zeehengelsport

In oktober werd Ben Biondina aangezocht voor de 

bestuursportefeuille zeehengelsport.  

De bestuursportefeuille visserij en visstandbeleid is 

vacant. 

Als directeur van het bureau is Joop Bongers tevens 

ambtelijk secretaris van het bestuur.

Bureau

Het bureau startte begin 2006 met 41 medewerkers. 

In februari nam een secretarieel medewerkster, 

Paula Diemel, afscheid vanwege het vinden van een 

andere baan dichterbij haar woonplaats. Op tijdelijke 

basis werden in mei drie medewerkers, Josje Peters, 

Robert de Wilt en Robert Weijman, aangetrokken 

voor de afronding van SSB-projecten van de OVB. 

In augustus kregen Lindsay de Haan en  

Linda Uitdewilligen een tijdelijke aanstelling als 

respectievelijk receptioniste en medewerkster bij 

het cluster visdocumenten. In oktober werd met 

het aantrekken van Danny Bok de vacature 

medewerker digitale communicatie ingevuld. 
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Wedstrijdresultaten	2006
	Overzicht	deelnemers	en	uitslagen	(inter)natonale	wedstrijden

Nationale	wedstrijden

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

vastgesteld door het bestuur van Sportvisserij Nederland.

NK Zoetwater Junioren  2 september – Workumertrekvaart bij Bolsward

- categorie A: 14 t/m 19 jaar 

NK 85 deelnrs. (in 2005 88) – selecties 273 deelnrs. (in 2005 281)

1. Erwin van der Meij, De Sportvisser, Noordwijk 2.750 gr.

2. Jeffrey Rijlaarsdam, De Zwarte Schapen, Ede 2.630 gr.

3. Peter Engels, Het Vette Baarsje, Hoogeveen 1.930 gr.

- categorie B: 10 t/m 13 jaar 

NK 54 deelnrs. (in 2005 63) – selecties 203 deelnrs. (in 2004 219)

1. Martijn Schel, EBJHV, Berlicum 1.680 gr.

2. Ardy Glas, De Dobber, Hardenberg 1.240 gr.

3. Jeffrey Bakkernes, Renswoude 1.210 gr.

NK Zoetwater Individueel  26 augustus – Eemskanaal bij Ten Boer

NK 190 deelnrs. (in 2005 215) – selecties 1126 deelnrs. (in 2005 1174)

1. Herwi Smarius, De Sportvissers, Oisterwijk 3.640 gr.

2. Ron Steyvers, Ons Genoegen, Roermond 2.150 gr.

3. Ruud Flipsen, Noordervaart, Meijel 1.890 gr.

NK Zoetwater Korpsen  30 september – Lateraalkanaal bij Horn

NK 40 korpsen (in 2005 40) – selecties 159 korpsen (in 2005 165)

1. HSV Ons Genoegen, Roermond 32 pnt.

 bestaande uit Jack Valkenburg, Ron Steyvers, Dieter Friederichs, 

 Frans Pijnenburg en Thijs Lupsen  7.380 gr.

2. HSV De Berm, Boxmeer 33 pnt.

3. HSV De Alver, Westervoort 42 pnt.

NK Clubs  16 september – Noordhollands kanaal bij Spijkerboor

NK 32 clubs (2005 35), geen selecties

1. HSV Ons Genoegen, Kerkrade 33 pnt.

 bestaande uit Jos Jansen, Patrick Vanderheyden, Hans Grasmeier, 

 Steffan Gillissen en Dieter Breuer 24.950 gr.

2. HSV De Hering, Schinveld 34 pnt.

3. HSV Het Stekelbaarsje, Arkel 39 pnt.

NK Vrije Hengel  9 september – Beukerskanaal bij Steenwijk

NK 70 deelnrs. (2005 83) – selectie 457 deelnrs. (2005 523)

1. Henk Wilmink, HSV Het Voorntje, Delden 1.990 gr.

2. Joep Rutten, HSV De Brasem, Venlo 1.770 gr. 

3. Roelof Rubingh, HSV De Schaopwas, Eext 1.650 gr.

NK Vliegvissen  21 mei – Forellenvijver Baggelhuizen bij Witten

NK 33 deelnrs. (in 2005 32)

1. Simon Grootemaat 15 pnt.

2. Edward van der Heul 22 pnt.

3. Ar Ritmeester   31 pnt.
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Nationale Topcompetitie Zoetwaterhengelen  8 wedstrijden van april t/m oktober

135 deelnrs. senioren (2005 150) – 24 deelnrs. junioren (2005 26)

senioren:

1. Jurgen Spierings 16 kl.pnt. 39.870 gr.

2. Arjan Klop 17 kl.pnt. 31.630 gr.

3. Dieter Friederichs 17 kl.pnt. 16.700 gr.

junioren:

1. Ricardo Mellema 13 kl.pnt. 26.510 gr.

2. Gerard Lodder 13 kl.pnt. 15.370 gr.

3. Peter Post 25 kl.pnt. 14.870 gr.

NK Kustvissen Jeugd  14 oktober, strand Walcheren

- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 32 deelnrs. (in 2005 29)

1. Martijn Westdorp, HSV De Zeebaars, Scherpenisse 97 cm 

2. Jordy de Looff, HSV Kortgene 62 cm 

3. David van de Velde, HSV De Oosterscheldevissers 58 cm

- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 16 dlnrs. (in 2005 29, 2004 36)

1. Kristiaan Minderhoud, HSV Westkapelle 38 cm

2. Jeroen den Engelsman, HSV De Zeebaars, Scherpenisse 35 cm

3. Michel van Spankeren, E.G.H.V., Goes 31 cm

NK Kustvissen Dames  14 oktober, strand Walcheren

21 deelnrs. (2005 20)

1. Miranda Willemse, HSV De Edelkarper, B.op Zoom 72 cm

2.  Joke de Looff, HSV Kortgene 56 cm

3. Susan Stuijts, HSV De Knoraene, Zoutelande 49 cm

NK Kustvissen Individueel en Korpsen  28 oktober – strand bij ‘s-Gravenzande

NK 222 deelnrs. (in 2005 208) - selecties 434 deelnrs. (2005 433) 

1. Erik Remijn, HSV De Eurovissers, Schiedam 271 cm

2. John Muis, HSV De Zeenaald, Melissant 238 cm

3. Thomas van Sluijs, HSV De Knoraene, Zoutelande 185 cm

NK 25 korpsen (in 2005 25) - sel. 78 korpsen (in 2005 75)

1.  2e korps van HSV De Zeenaald, Melissant bestaande uit  

Gerwin Nobel, Ruud Roskam, Ton Herlaar, Fred van Toledo en 

 Marco d’Agnano 57 pnt. 442 cm

2. 2e korps van HSV Ter Heyde aan Zee 59 pnt. 445 cm

3. 4e korps van HSV De Edelkarper, B. op Zoom 63 pnt. 470 cm

NK Bootvissen  9 april - Noordzee vanuit Neeltje Jans 

NK 30 deelnrs. (2005 30) – Selecties 92 deelnrs. (in 2005 91)

1.  Henry Hachmer, De Edelkarper, Bergen op Zoom 5750 pnt.

2. Cor Willemse, De Edelkarper, Bergen op Zoom 5670 pnt.

3. Geerd de Bruijn, De Edelkarper, Bergen op Zoom 4000 pnt.

Internationale	wedstrijden

Deze wedstrijden zijn volgens de CIPS-reglementen 

in de diverse disciplines vervist.

WK Zoetwater Junioren 

10-17 september, Mora/Cabacao, Portugal - 17 landen - 14e plaats 3e plaats individueel voor Luc de Werd.

EK Zoetwater Individueel/Landenteams  

17-25 juni, Rieux, Frankrijk - 25 landen - 7e plaats 

WK Zoetwater Individueel/Landenteams  

10-18 september, Montemor-o-Velho, Portugal - 32 landen - 7e plaats

WK Zoetwater Korpsen  

4-12 juni, Osijek, Kroatië - 26 landen - 17e plaats

Meerlanden Zoetwater  

5-8 juli, Florence, Italië - 6 landen - 4e plaats landen

Nederland-Duitsland-Luxemburg Zoetwater  

29 en 30 juli, Moezel, Wasserbillig, Luxemburg - 3 landen - 1e plaats

Nederland-België-Duitsland-Luxemburg Junioren  

28/29 juli, Moezel bij Mertert, Luxemburg - 4 landen - 3e plaats

EK Vliegvissen  

5-11 juni, Bohinj, Slovenië - 17 landen (19 teams) - 16e  plaats 

WK Vliegvissen  

2-16 september, Pluma, Portugal - 21  landen - 19e plaats

WK Bootvissen  

10-16 september, Setubal, Portugal - 18 landen - 13e plaats

WK Kustvissen Junioren  

10-16 september, Grandola, Portugal - 7 landen - 2e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren  

10-16 september, Grandola, Portugal - 17 landen - 2e plaats 3e plaats indivividueel voor Remi Lindhout

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames  

10-16 september, Grandola, Portugal - 10 landen - 2e plaats

WK Kustvissen Korpsen  

14-21 mei, Vieux Boucau, Frankrijk - 15 teams - HSV De Zeenaald, Melissant 5e plaats  

en HSV De Snoek, Hippolytushoef 9e plaats

België-Nederland Kustvissen  

4 november, Calandkanaal. België heeft deze wedstrijd gewonnen.



Winst	en	verliesrekening	over	2006

	 	 	 (€)	2006	 	 	 (€)	2005	

Baten

Afdrachten federaties   1.574.699  1.589.577

Bijdrage wettelijke taken OVB  5.300.000  -

Algemeen / vereniging  50.808  33.221

Belangenbehartiging  13.250  1.687

Advisering en begeleiding  138.114  -

Kennis en informatie  38.120  -

Visdocumenten en controle  -95  127.231

Communicatie  553.319  551.601

Educatie  44.610  -

Wedstrijden  95.060  92.219

   7.807.855  2.395.536

Lasten

Algemeen/vereniging  123.612  281.247

Belangenbehartiging  121.482  23.386

Advisering en begeleiding  417.622  53.199

Kennis en informatie  142.565  -

Visdocumenten en controle  1.590.614  110.245

Communicatie  1.572.444  803.686

Educatie  112.236  29.029

Wedstrijden  171.006  141.082

   4.251.581  1.441.856

Personeelskosten  2.426.920  876.387

Afschrijvingen materiële  

vaste activa  72.309  22.641

Overige bedrijfskosten  748.442  214.422

Som	der	bedrijfskosten   3.247.671  1.113.450

Bedrijfsresultaat   308.633  -159.770

Financiële baten en lasten   48.585  13.036

Resultaat	na	belastingen   357.218  -146.734
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Financiële	gegevens
	(balans	en	staat	van	baten	en	lasten)

Balans	per	31	december	2006

Activa	(€)	 	 31	december	2006	 31	december	2005

Vaste	activa

Materiële vaste activa 

Hard en software  116.071  26.458 

Inventaris  154.903  1.389 

    270.974  27.847

Vlottende	activa

Vorderingen 

Debiteuren  61.411  95.040

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen  8.253  -

Overige vorderingen en  

overlopende activa  588.094  408.435

    657.758  503.475

Liquide middelen   2.375.990  429.257

    3.304.722  960.579

     

Passiva	(€)	 	 31	december	2006	 31	december	2005

Eigen vermogen   1.383.409  651.191 

Kortlopende schulden 

Crediteuren  643.198  205.836

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen  105.412  62.330

Overige schulden en  

overlopende passiva  1.172.703  41.222

    1.921.313  309.388 

    3.304.722  960.579 
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Secretariaten	buitengewone	leden	van	Sportvisserij	Nederland

Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)

G.H. von Faber, Martinus Nijhoflaan 4, 2343 KD Oegstgeest Tel: 071 - 5153909

E-mail: g.h.von.faber@freeler.nl 

Karperstudiegroep Nederland (KSN)

S. Paulssen, Kollumerlandstraat 16, 4051 GX Ochten  Mobiel: 06 - 22536455

E-mail: administratie@karperstudiegroep.nl

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)

J. Pepping, p/a Postbus 12, 8380 AA Vledder Tel: 0521 - 380904

Bestuur	Sportvisserij	Nederland

Voorzitter

Nol Sweep  Tel:  0162 - 432312

Erik Pinksterblomstraat 62, 4906 ET Oosterhout Mobiel: 06 - 53225837

E-mail: ajsweep@westbrabant.net

Vice-voorzitter

Dik Enklaar Tel: 0341 - 419697

Gezellelaan 82, 3842 XP Harderwijk Mobiel: 06 - 53373094

E-mail: d.enklaar@hsvdesnoek.nl

Penningmeester

Leo Overdijkink Tel: 075 - 6423576

Zonnedauwstraat 12, 1531 SM  Wormer Fax: 075 - 6420304

E-mail: overdijkink@wavetb.com Mobiel:  06 - 29298806

 

Commissaris Communicatie en educatie

Hans Spruijt Tel: 078 - 6140317

St. Jorisweg 83, 3311 PK Dordrecht Mobiel: 06 - 28596591

E-mail: hsmj@planet.nl 

Commissaris Jeugd

Geertje Veenstra Mobiel: 06 - 30471255

Berkenlaan 10, 8377 HK Kalenberg

E-mail: info@geertjeveenstra.nl  

Commissaris Zeehengelsport

Ben Biondina Tel: 0113 - 371457

Veerweg 18-a, 4493 AS Kamperland Mobiel: 

E-mail: biondina@zeelandnet.nl 

Commissaris Visdocumenten en controle

Gerrit Sloot Tel: 053 - 5722920

Klaashuishof 4, 7481 ER Haaksbergen

E-mail: sloot983@planet.nl 

Commissaris Wedstrijdvissen

Sake van der Meer Tel: 0512 - 331780

Tillebuorren 26, 9288 AP Kootstertille Mobiel: 06 - 27590791

E-mail: s.meer14@chello.nl

Directeur / ambtelijk secretaris

Joop Bongers Tel: 026 - 3621435

Bronbeeklaan 3, 6824 PD Arnhem Mobiel: 06 - 10142842

E-mail: jja.bongers@planet.nl

Secretariaten	leden	van	Sportvisserij	Nederland

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

J. Boersma, Molenkanaal 35, 9351 CB Leek Tel: 0594 - 513754

Corr. kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo Kantoor: 0592 - 542890

E-mail: hsfgron-dren@vissen.nl

Federatie Friesland van Hengelsportverenigingen

S.D. van der Meer, Tillebuoren 26, 9288 AP Kootstertille Tel: 0512 - 331780

Corr. kantoor: Biensma 27, 9001 XZ  Grou Kantoor: 0566 - 624455

E-mail: ffvs@visseninfriesland.nl Fax: 0566 - 624242

Hengelsportfederatie Oost-Nederland

H. Slagter, A. Keijzerlaan 13, 7948 CA Nijeveen Tel: 0522 - 491380

Corr. kantoor: L.J. Costerstraat 27A, 8141 GN Heino Tel: 0572 - 363370

E-mail: info@hsfon.nl Fax: 0572 - 363371

Hengelsportfederatie Noordwest Nederland

B.C. Schotanus, Marga Klompélaan 8, 1945 ZL Beverwijk Tel: 0251 - 231884

Corr. kantoor: Hoorne 9, 1911 BD Uitgeest Tel: 0251 - 318882

E-mail: bc.schotanus@casema.nl

Federatie van Hengelsportverenigingen in het Gooi en Eemland

Th. A. Braun, Rembrandtlaan 56, 1412 JR Naarden Tel: 035 - 6940787

Federatie Randmeren

D. Enklaar, G. Gezellelaan 82, 3842 XP Harderwijk Tel: 0341 - 419697

Kantoor: Bettekamp 29, 6712 EG Ede Tel: 0318 - 615586

E-mail: fedrandmeren@planet.nl 

Hengelsportfederatie Midden Nederland

A. Thielking, Meulenkamp 14, 6903 VS Zevenaar Tel: 0316 - 330426

Kantoor: Huissensestraat 285, 6833 JK Arnhem Tel: 026 - 3212045

E-mail: info@hfmiddennederland.nl 

Federatie van Hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland

J.B.A. Biondina, Veerweg 18-a, 4493 AS Kamperland Tel: 0113 - 371457

Corr. kantoor: Valeriaan 24, 5331 DA Kerkdriel Tel: 0418 - 639234

E-mail: info@sportvisserijbelangen.nl Fax: 0418 - 639224

Hengelsportfederatie Limburg

M.B.M. Killaars, Margrietlaan 5, 5951 LA Belfeld Tel: 077 - 4751356

Corr. kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond Tel: 0475 - 350053

E-mail: hengelsportfederatie.limburg@planet.nl

Samenwerkingsverbanden

Stichting POS (interProvinciale Organisatie Sportvisserij)

Kantoor: Hoorne 9, 1911 BD Uitgeest Tel: 0521 - 318882

E-mail: info@pos-sportvisserij.nl Fax: 0521 - 318346

Adressen	(per	1	juni	2007)
(bestuur,	commissieleden,	federaties,	specialistenorganisaties)
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Bureau	Sportvisserij	Nederland

Joop Bongers, directeur

Afdeling	Bedrijfsvoering

Simone Schulten - Van den Essenburg (hoofd)

Paulien Frentz Wim Pindus

Astrid Galis - Aleman Tineke Prins

Lindsay de Haan Edith Snijders - van den Bos

Bernard Koolen René Veltman

Pauline Merkx - Everaars

Afdeling	Belangenbehartiging

Fred Bloot (hoofd)

Franklin Moquette Jan Willem Wijnstroom

Marco Kraal

Afdeling	Advisering	en	Begeleiding

Cluster advisering & begeleiding

Jaap Quak (hoofd)

Roland van Aalderen Gerard de Laak

Gé van Beek Josje Peters

Maikel van Breugel Robert Weijman

Gerrit van Eck Robert de Wilt

Willie van Emmerik Paul Wijmans

Cluster kennis & informatie

Toine Aarts (hoofd)

Niels Brevé Connie Kolfschoten - Verhoef

Cluster visdocumenten & controle

Jan Kamman (hoofd)

Frans Boonstra Gerben Koopmans

Frans Jacques Linda Uytdewilligen

Paula Klarenbeek - de Kruif

Afdeling Communicatie en Educatie

Onno Terlouw (hoofd)

Danny Bok Mecheline Muts - Thissen

Sjoerd Boomsma Annie Schoen

Gerwin Gerlach Juul Steyn

George Hampsink Ed Stoop

Jolanda Kok - Van Doggenaar Bert Zoetemeyer

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

A. (Adri) Pals, Moerbei 9, 4623 AZ Bergen op Zoom Tel: 0164 - 242551

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 Heijde, 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

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, Recr. oord De Schatberg, Middenpeelseweg 5-66A, 5975 MZ Sevenum Tel. 06 - 29053909

Zout

P. Breet, Balgzandstraat 3, 1779 XL Den Oever Tel. 0227 - 511163

S. Grijpstra, Sybrandwei 1, 9121 CE Aalzum Tel. 0519 - 294114

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

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

H. Willemse, Valeriusstraat 11, 4624 HH Bergen op Zoom Tel. 06 - 51424260

Coaches

Zoet jeugd

M. van der Aa, Windhond 109, 5932 AM Tegelen Tel. 077 - 3734255

A. Claessen, Zeswielenstraat 30, 1823 BM Alkmaar Tel. 072 - 5125468

Zoet senioren

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

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

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

H. Willemse (dames), Valeriusstraat 11, 4624 HH Bergen op Zoom Tel. 06 - 51424260

Ereleden

A.A. van Overveld
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Totaal	aantal	aangesloten	sportvissers	2006

Federatie	 Aantal	leden

	 senior	 senior	 junior	 junior	 junior	 senior	 verstrekte	dag-	 Totale	leden

	 	 	 	 	 	 	 week	verg.

 (100%  (oplopende  (oplopende (50% (geen  (geen  (geen

 afdracht) afdracht) afdracht) afdracht) afdracht)* afdracht)** afdracht)

Federatie 

Groningen/Drenthe 42.280   2.232    44.512

Federatie 

Friesland 22518   345    22.863

Federatie 

Oost-Nederland 52.031    6258  479 58.768

Federatie 

Noordwest Nederland 36.833   757 1681 87  39.358

Federatie 

Gooi-en Eemland 24.824   178    25.002

Federatie 

Randmeren  10.233   872    11.105

Federatie 

Veluwezoom  9.857   330    10.187

Federatie 

De Oude IJssel  9.714   8 794 9 338 10.863

Federatie 

De Betuwe  10.492   133    10.625

Federatie 

Zuidwest Nederland 105.545   2.009    107.554

Federatie 

Limburg  22.125   58 1674   23.857

        

Totaal	 346.452	 0	 0	 6.922	 10.407	 96	 817	 364.694

*  Aantal aangesloten sportvissers jonger dan 15 jaar met een vergunning voor het vissen met een hengel en beperkte aassoorten waarvoor geen afdracht is 

verschuldigd.

**  Aantal personen die op grond van een verplichting door derden een gratis, goedkopere (jaar)vergunning moeten krijgen en waarvoor geen afdracht is 

verschuldigd.

Aantal	aangesloten	sportvissers*	afgelopen	5	jaar:

Federatie	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 Verschil	 %	

	 	 	 	 	 	 2005-2006

Federatie Groningen Drenthe 47.588  46.274  45.723  44.993  44512 (481) -1,07%

Federatie Friesland  23.874   25.964   23.815   23.229  22863 (366) -1,58%

Federatie Oost-Nederland  54.926   54.747   57.208   54.653  52031 (2.622) -4,80%

Federatie De Noordkop   15.828  - - - -  

Federatie M.N.-Holland   12.002  - - - -  

Federatie N.W.-Nederland   11.765  - - - -  

Federatie Noordwest Nederland   39.874   38.817   38.094  37590 (504) -1,32%

Federatie Gooi-en Eemland  19.632   19.137   17.017   26.551  25002 (1.549) -5,83%

Federatie Randmeren   10.297   10.417   10.640   10.638  11125 487  4,58%

Federatie Veluwezoom   9.520   9.712   10.080   10.245  10187 (58) -0,57%

Federatie De Oude IJssel   11.108   11.207   10.967   10.718  9722 (996) -9,29%

Federatie De Betuwe   10.940   10.747   10.766   10.585  10625 40  0,38%

Federatie Zuid West Nederland  111.716   114.230   111.522   109.693  107554 (2.139) -1,95%

Federatie De Vriendschap   3.520   -   -   -   -   

Federatie Midden-Limburg   10.991   -   -   -   -   

Combinatie Juliana   3.958   -   -   -   -   

H.C.O.M.  4.741   -   -   -   -   

Federatie Limburg   23.875   23.661   22.954  22183 (771) -3,36%

Federatie NASO   15.082   9.881   -  -  

Totaal	 	362.406		 	381.266		 	370.097		 	362.353		 	353.394		 	8.959-	 -2,47%

* Waarvoor afdracht is afgedragen inclusief jeugd (50% afdracht)

Overzicht	aantal	aangesloten	sportvissers
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