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Moeilijk werk

Belangenbehartiging is niet altijd eenvoudig. 

Sportvissen is in de kern een individualistische 

bezigheid en de gehele georganiseerde hengelsport 

bestaat uit heel veel partijen. De meningen, en soms 

ook de belangen, verschillen nogal eens, wat het 

moeilijk maakt om iedereen op één lijn én actief te 

krijgen. Daarbij ben je wat betreft belangenbeharti-

ging vaak afhankelijk van derden en is het dikwijls een 

kwestie van lange adem. Noodzakelijkerwijs moet ook 

veel achter de schermen worden gewerkt. Daarom is 

het niet altijd gemakkelijk om aan de achterban 

duidelijk te maken wat er precies gebeurt. Alleen al 

het behoud van de huidige vismogelijkheden vergt 

veel werk en inzet. Vaak wordt gemakkelijk gewezen 

op zaken die (nog) niet goed geregeld zijn, maar ook 

snel wordt vergeten wat er concreet allemaal is 

gepresteerd. En dat was nogal wat in 2007!

Uniek visdocument

Voor het eerst hebben sportvissers in Nederland 

nog maar één visdocument nodig: de VISpas. Het 

was een gigantische operatie om de duizenden 

vergunningen en ledenbestanden van alle aangeslo-

ten hengelsportverenigingen samen te voegen en 

tot één nieuw en sluitend systeem te komen. 

Natuurlijk waren er de nodige aanloop- en gewen-

ningsproblemen, maar het resultaat mag er zijn!

• Eén lidmaatschapsbewijs voor alle leden van de 

aangesloten hengelsportverenigingen met een 

ijzersterke naam.

• Een lidmaatschapsbewijs dat landelijk kan 

worden gecommuniceerd via televisie, radio en 

bladen. In 2007 vond dan ook voor het eerst een 

brede publiekscampagne voor de sportvisserij en 

de VISpas plaats.

• Een centrale ledenregistratie met daarin circa 

600.000 adressen, waardoor al deze sportvis-

sers kunnen worden bereikt (o.a. met Het 

VISblad) en kennis wordt verkregen over de 

aangesloten sportvissers.

• Sportvissers die geen dubbele afdrachten meer 

hoeven te betalen aan federaties en de landelijke 

organisatie, wanneer men lid wordt van 

meerdere hengelsportverenigingen (mits 

iedereen de procedures goed toepast!).

• En … veel meer viswateren in de Landelijke Lijst 

van Viswateren vergeleken met een jaar 

daarvoor, waarin iedereen voor slechts 35 tot 45 

euro per jaar kan vissen. Natuurlijk kan en moet 

er nog veel meer viswater worden ingebracht. 

Sportvisserij Nederland werkt hier hard aan, 

maar hiervoor is veel overleg, overtuigings-

kracht en de medewerking van de aangesloten 

federaties en hengelsportverenigingen nodig.

Ook werd veel gedaan aan voorlichting en het 

versterken van de controle door eigen controleurs, 

buitengewone opsporingsambtenaren en de politie.

2007 in hoofdlijnen

Belangrijke resultaten geboekt

Sportvisserij Nederland kan terugkijken op een goed tweede jaar in haar nog korte bestaan. 
Een jaar waarin de medewerkers van de landelijke en federatieve organisaties – alsook 
tienduizenden vrijwilligers – zich met veel enthousiasme en ijver hebben ingezet voor de 
sportvissers, het viswater en de visstand. Er is doelgericht gewerkt en er zijn zeer belang-
rijke resultaten bereikt. 

De VISpas biedt grote voordelen voor sportvissers en hengelsportorganisaties.
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Landelijke groei van 20%

Wat was het effect? Vele sportvissers zagen de 

voordelen van de VISpas en het aantal aangesloten 

sportvissers bij de hengelsportverenigingen, 

federaties en Sportvisserij Nederland nam toe van  

352.000 personen in 2006 naar 427.000 personen 

in 2007! Ook waren er een tiental nieuwe hengel-

sportverenigingen die zich aansloten bij de 

organisatie. Daarnaast werden ook nog 155.000 

Kleine VISpassen – met beperkte vismogelijkheden 

– afgezet aan niet-aangesloten sportvissers, die 

hiermee voor het eerst ook bijdroegen aan het 

bevorderen van de mogelijkheden voor sportvissers 

en visstand door de hengelsportorganisaties. 

Oftewel voor weinig geld zeer veel vismogelijkheden 

voor de sportvissers in Nederland, heel veel 

aangesloten sportvissers, de grootste recreantenor-

ganisatie van Nederland en een sterke hengelsport-

organisatie waarop men in heel Europa jaloers is.

Sterkere positie in water- en natuurbeheer

Dankzij intensief lobbywerk, voortdurend onder-

zoek, kennis en deskundigheid, veel positieve 

publiciteit en erkenning van het grote maatschap-

pelijke belang heeft de sportvisserij steeds meer 

positie gekregen in het water- en natuurbeheer. 

Hierbij zet Sportvisserij Nederland in op samenwer-

king (partnership). Zowel (inter)nationaal als 

regionaal is er contact met onder meer overheden 

en waterbeheerders. Belangrijke gespreksonder-

werpen in dit overleg zijn de Europese Kaderricht-

lijn Water en Natura 2000.

De grote landelijke databestanden van Sportvisserij 

Nederland over visstandgegevens en migratieknel-

punten (dammen, stuwen, gemalen, waterkracht-

centrales) vormen de basis om problemen die 

spelen zichtbaar te maken en aan te pakken. Aan 

de hand hiervan wordt overleg gevoerd en worden 

visies en adviezen opgesteld. Enkele belangrijke 

resultaten zijn dat de waterkwaliteit sterk is 

verbeterd, op grote schaal vispassages worden 

aangelegd en wateren steeds meer op natuurlijke 

wijze worden ingericht en beheerd. 

Daarbij trekt Sportvisserij Nederland steeds vaker 

samen met natuurorganisaties op om gezamenlijke 

doelstellingen te realiseren. Voorbeelden hiervan 

zijn het tegengaan van overbevissing door 

beroepsvisserij in zee en binnenwateren, terugkrij-

gen van heldere plantenrijke wateren van het 

snoek-ruisvoorntype, stromende wateren met 

bijbehorende visbestanden (winde, barbeel, forel, 

zalm, meerval) te herstellen en acties tegen het 

uitsterven van de aal te realiseren.

Ook is eind 2007 via de stichting Water Natuurlijk 

een samenwerking gestart met milieu-, natuur- en 

recreantenorganisaties om bij de waterschapsver-

kiezingen in november 2008 een zwaardere positie 

in de waterschapsbesturen te verkrijgen, teneinde 

de regionale belangenbehartiging te versterken.

Positief maatschappelijk imago

De samenleving anno 2007 oordeelt veel positiever 

over de hengelsport dan een tiental jaren geleden. 

Een positief maatschappelijk imago is belangrijk 

om meer mensen aan het vissen te krijgen en de 

door de hengelsport gewenste verbeteringen te 

kunnen realiseren. Een niet aflatende voorlichting 

(o.m. via eigen televisieprogramma’s als VIS-TV op 

RTL7 en Vissen met Ed en Arnout op Discovery, 

inscripts in andere televisieprogramma’s en vrije 

publiciteit in de pers) heeft sterk aan het positieve 

beeld van de hengelsport bijgedragen. En met 

succes: vissen is tegenwoordig ‘in’ en de deelname 

door de jeugd is met meer dan 50% toegenomen. 

De ontwikkeling van visspecialismen als roofvissen, 

karpervissen, vliegvissen en wedstrijdvissen is 

hierbij ook van groot belang. 

De door Sportvisserij Nederland afgevaardigde 

wedstrijdvissers behaalden in 2007 prima resultaten 

met liefst twee wereldkampioenen (Eric Goossens bij 

Minister Gerda Verburg: sportvisserij brengt jeugd 
en natuur samen.

Sportvisserij Nederland wist een motie om  
weerhaakjes te verbieden af te wenden.

Deelname door de jeugd is de afgelopen jaren met 
meer dan 50% toegenomen.



het bootvissen en Jan Hennekam bij het kustvissen) 

en een zesde plaats voor de damesploeg zoet. Dit 

had veel positieve publiciteit tot gevolg.

Het vele jeugdwerk vanuit Sportvisserij Nederland en 

door verenigingen op scholen mag in dit opzicht ook 

niet worden vergeten. Gerda Verburg, de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, was hiervan 

onder de indruk tijdens haar bezoek aan het kantoor 

van Sportvisserij Nederland in november. Zij wees 

met name op het belang van de sportvisserij om de 

jeugd in contact te brengen met de natuur.

Geen verboden voor de sportvisserij

De Partij voor de Dieren is zeer actief in de Tweede 

Kamer. Dierenbeschermingsorganisaties zijn dit op 

landelijk en regionaal niveau. Inzet voor dierenwelzijn 

is prima, maar deze partij en organisaties proberen 

echter de hengelsport zwaar te beperken met als 

uiteindelijk doel om deze wettelijk verboden te 

krijgen. Hiermee gaan ze voorbij aan de grote 

betekenis van het sportvissen voor de twee miljoen 

Nederlanders die dit graag en regelmatig doen, de 

zorgvuldigheid hoe met de vis wordt omgegaan en 

het feit dat dankzij de sportvisserij er bij heel veel 

Nederlanders kennis, waardering, zorg en inzet voor 

water en visstand is. Overleg met Sportvisserij 

Nederland wordt door hen afgewezen.

Nol Sweep

Voorzitter

Joop Bongers

Directeur

Herstel van vissoorten als de barbeel in de Nederlandse wateren.

In 2007 probeerde de Partij voor de Dieren via 

Kamervragen viswedstrijden en lessen over vissen op 

scholen vanuit de hengelsport verboden te krijgen. 

Men vond hiervoor bij de minister echter geen enkel 

gehoor. In november diende men een motie in om het 

gebruik van haken met weerhaakjes in de hengel-

sport wettelijk verboden te krijgen. Deze motie werd 

met de meest grote meerderheid door de Tweede 

Kamer afgewezen. Alleen de twee leden van de Partij 

voor de Dieren stemden voor. Intensieve contacten en 

deskundige voorlichting vanuit Sportvisserij 

Nederland aan de Tweede Kamerfracties en het 

ministerie lagen hieraan ten grondslag.

Zorg

Toch zijn er ook grote zorgen. Bijvoorbeeld over de 

deplorabele toestand waarin de aal verkeert. Deze 

bij veel sportvissers geliefde vissoort wordt met 

uitsterven bedreigd door overbevissing, migratie-

problemen en watervervuiling (PCB’s, dioxine). 

Hopelijk kan het tij voor deze unieke vis nog worden 

gekeerd. Waar mogelijk zullen we als sportvisserij 

hierbij ook onze eigen verantwoordelijkheid moeten 

nemen. Daarnaast speelt de toenemende (inter)

nationale problematiek van de aalscholvers die 

complete jaarklassen van visbestanden wegvreten. 

Ook ontstaat bij een aantal waterbeheerders het 

idee om door middel van grootschalige periodieke 

afvissing van de brasemstand de wateren helderder 

te maken, omdat dit zeer goedkoop is en alsof de 

brasem de oorzaak en de oplossing is. Kortom, er is 

nog veel werk te doen.

Om de mogelijkheden voor de sportvissers en 

visstand in Nederland te behouden en te verbete-

ren, zijn samenwerking en krachtenbundeling in de 

hengelsport van groot belang. Door deskundigheid 

en vismogelijkheden te delen staat de georgani-

seerde sportvisserij sterker. Kritische discussies 

met elkaar zijn hierbij goed, maar van gezamenlijke 

acties zullen we het moeten hebben.
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Uitdaging

De introductie van de VISpas in 2007 was een van 

de grootste uitdagingen in de afgelopen jaren 

voor de georganiseerde hengelsport. Het 

samenvoegen van de gegevens en vergunningen 

van 1.000 hengelsportverenigingen en ruim 

600.000 sportvissers betekende een gigantische 

operatie met veel praktische, technische en 

organisatorische uitdagingen. Het eerste 

levensjaar van de VISpas heeft aangetoond dat de 

risico’s en het vele werk de moeite meer dan 

waard zijn geweest. Het beoogde doel van 

410.000 VISpassen, wat een stijging van ruim 10% 

zou betekenen, werd met 427.000 verkochte 

passen ruimschoots voorbij gestreefd. 

Vrijwel iedere (grote) verandering gaat gepaard 

met de nodige aanloop- en gewenningsproblemen. 

De introductie van de VISpas vormde hierop geen 

uitzondering. Zeker in het begin van het jaar 

stond de telefoon bij Sportvisserij Nederland soms 

roodgloeiend. De meest gestelde vragen gingen 

over de VISpas en bijbehorende Lijsten van 

Viswateren en konden in de regel snel en 

afdoende worden beantwoord. Inmiddels is de 

VISpas na slechts één jaar vrijwel ingeburgerd bij 

zowel de hengelsportverenigingen als de 

sportvissers en werkt Sportvisserij Nederland aan 

het gladstrijken van de laatste plooien.

Constructie

De VISpas vormt het bewijs van lidmaatschap van 

de aangesloten hengelsportverenigingen en kost 

afhankelijk van de vereniging circa 35 tot 45 euro 

per jaar. Dit bedrag omvat de verenigingscontribu-

tie, de afdracht aan de federaties (4,50 tot 11,75 

euro) en de afdracht aan Sportvisserij Nederland 

(14,00 euro waarvan 1 euro aan de vereniging 

wordt geretourneerd).  Samen met de bijbeho-

rende Lijsten van Viswateren vormt het de 

wettelijk vereiste schriftelijke toestemming om in 

deze wateren te mogen vissen. De introductie van 

het nieuwe visdocument VISpas was noodzakelijk, 

omdat met de wijziging van de Visserijwet per 1 

januari 2007 de vroegere sportvisakte en 

visvergunning zijn komen te vervallen.

De VISpas wordt door Sportvisserij Nederland op 

naam uitgegeven, zodat een centrale ledenregi-

stratie wordt opgebouwd. Hiermee komt kennis 

beschikbaar over ontwikkelingen in de aantallen 

aangesloten sportvissers en kunnen deze 

doelgericht worden bereikt met bijvoorbeeld 

voorlichting. Bij aansluiting bij een hengelsport-

vereniging ontvangen de sportvissers een 

Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap waarmee een 

maand kan worden gevist. Na het opsturen van 

het bijgevoegde Aanvraagformulier naar 

Sportvisserij Nederland wordt binnen twee weken 

de op naam gestelde VISpas toegestuurd. 

Voordelen sportvissers

Praktisch gezien biedt de VISpas de sportvissers 

veel voordelen. De VISpas is één modern 

document dat een grote diversiteit aan vergun-

ningen vervangt. Ook het aantal viswateren dat 

in de Landelijke Lijst van Viswateren staat en 

waarin mag worden gevist, is in 2007 fors 

uitgebreid. Verder is het veel aantrekkelijker 

geworden om lid te worden van een tweede of 

derde hengelsportvereniging. Voor een extra 

VISpas hoeft alleen nog de betreffende vereni-

gingscontributie te worden betaald en niet meer 

ook nog eens twee of drie keer de federatieve en 

Nieuw visdocument

Vissen? Altijd de VISpas mee!

Het jaar 2007 stond voor Sportvisserij Nederland voor een groot deel in het teken van de 
introductie van de VISpas. De ingebruikname van dit nieuwe visdocument was een 
omvangrijke operatie en betekende veel werk voor de landelijke, federatieve en lokale 
organisaties. Terugblikkend kan worden geconcludeerd dat de VISpas een groot succes is 
geworden. Aanzienlijke voordelen zijn bereikt en het aantal georganiseerde sportvissers is 
met twintig procent gestegen tot 427.000 personen.

De VISpas maakt heel veel viswater toegankelijk voor de sportvisser.Veel prachtige 
vismogelijkheden met 
de VISpas.
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De VISpas: een ijzersterke merknaam voor een modern visdocument.

landelijke afdracht (de zogenaamde dubbele 

afdrachten). Bij aanschaf van VISpassen van 

meerdere hengelsportverenigingen wordt 

automatisch na enige tijd – mits het bankreke-

ningnummer is ingevuld op het Aanvraagformu-

lier – de dubbel betaalde federatieve en lande-

lijke afdrachten door Sportvisserij Nederland 

terugbetaald. In 2007 is dit bijna 4.500 keer 

gedaan. Daarbij kunnen de sportvissers dankzij 

de centrale ledenregistratie voor het eerst 

rechtstreeks worden bereikt en ontvangen zij 

twee keer per jaar gratis Hét VISblad met onder 

meer visnieuws uit hun eigen regio. Sportvisserij 

Nederland werkt aan nieuwe toepassingen van 

de VISpas in combinatie met internet en andere 

digitale technologieën.

Voordelen aangesloten hengelsportorganisaties 

Met de VISpas is in 2007 één modern visdocu-

ment geïntroduceerd, dat voor het eerst 

grootschalig naar sportvissers kan worden 

gecommuniceerd via televisie, radio, internet en 

dag- en weekbladen. Tevens kunnen moderne 

digitale technieken worden toegepast en de 

voordelen van schaalvergroting en automatise-

ring worden benut. Sportvisserij Nederland 

voert de gegevens van nieuwe leden centraal in, 

wat verenigingen veel administratief werk uit 

handen neemt. Daarbij krijgen hengelsportfede-

raties de mogelijkheid om de inning van de 

afdrachten bij de verenigingen gratis via 

Sportvisserij Nederland te laten verlopen. In 

2007 maakten de federaties Friesland, Randme-

ren en NoordWest Nederland hier direct gebruik 

van. Met de centrale ledenregistratie wordt voor 

het eerst in honderd jaar georganiseerde 

hengelsport kennis verkregen over de aangeslo-

ten sportvissers en kunnen zij met voorlichting 

worden bereikt.

De VISpas heeft een ijzersterke naam en ook voor 

het beperkte aantal niet-aangesloten hengelsport-

verenigingen is het een argument om zich 

-vanwege de vraag vanuit hun sportvissers- bij de 

federaties en Sportvisserij Nederland aan te 

sluiten. 

De sterke ledenstijging vergroot het draagvlak voor 

de hengelsportverenigingen, federaties en 

Sportvisserij Nederland, evenals hun omstandighe-

den om te zorgen voor nog betere mogelijkheden 

voor de sportvissers en de visstand in Nederland.

Introductie veel werk

Het opstarten van het nieuwe visdocument en 

distributiesysteem was een gigantische klus. 

Naast al het voorbereidende werk in 2006, werd 

ook in 2007 veel voorlichting gegeven aan 

sportvissers en hengelsportverenigingen. Eigen 

media als Vis TV, Hét VISblad en de website 

werden intensief benut om de sportvisser te 

bereiken. Tevens werd de speciale website  

www.vispas.nl gebouwd. Hierop wordt in het 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, Russisch en 

Pools informatie beschikbaar gesteld over het 

hoe en waarom van de VISpas en het vissen in de 

Nederlandse wateren. Speciaal voor de oosterbu-

ren die in Nederland willen komen vissen werd 

een Duitstalig Visblad verspreid in een oplage 

van 70.000 stuks. Ook werd een speciaal 

0900-nummer geopend om vragen van sportvis-

sers over de VISpas te beantwoorden.

Hengelsportverenigingen werden geholpen met al 

hun vragen en problemen. Naast tal van voorlich-

tingsbijeenkomsten bij verenigingen en federaties, is 

eveneens een online vraagbaak ontwikkeld. Op  

www.hsvleden.nl is een handleiding geplaatst en 

wordt antwoord gegeven op de meest gestelde 

vragen. Ook het speciaal voor de verenigingen 

ontwikkelde ledenadministratieprogramma 

HSVLeden – dat door Sportvisserij Nederland gratis 

ter beschikking wordt gesteld en met cursussen en 

een helpdesk wordt ondersteund – werd in 2007 

verder verbeterd en uitgebreid. Maandelijks werd 

aan alle hengelsportverenigingen een nieuwsbrief 

gestuurd met actuele informatie en tips.

Kleine VISpas

Voor niet bij hengelsportverenigingen aangeslo-

ten sportvissers werd in 2007 via de postkantoren 

en rechtstreeks door Sportvisserij Nederland de 

Kleine VISpas uitgegeven. In totaal ging het om 

155.000 stuks (begroot waren 130.000 stuks). 

Deze Kleine VISpas vormt in wezen de voortzet-

ting van de vroegere zogenaamde ‘vrije hengel’, 

waarbij alleen een sportvisakte nodig was (en 

geen toestemming/vergunning van de visrecht-



Hengelsportcontroleurs werden opgeleid, bijgeschoold en van duidelijk herkenbare kleding voorzien. De landelijke publiciteitscampagne

hebbende op de wateren) om met één hengel en 

beperkte aassoorten in de grotere rivieren en 

kanalen in Nederland te kunnen vissen. De kosten 

van de Kleine VISpas bedroegen 9,50 euro (excl. 

administratiekosten) en waren daarmee gelijk aan 

die van de voormalige sportvisakte. 

Meer dan 150.000 personen die vroeger alleen de 

sportvisakte hadden, ontvingen een landelijke 

mailing van Sportvisserij Nederland over de Kleine 

VISpas en de VISpas. Ook werden met een 

twintigtal hengelsportverenigingen lokale 

mailingacties op touw gezet. Uit de reacties bleek 

dat duizenden sportvissers voor de wateren 

waarin zij visten vroeger eigenlijk ook al een 

visvergunning nodig hadden, maar dat zij dit – te 

goeder trouw – nog niet wisten. Zij kregen het 

advies om tegen geringe extra kosten over te 

stappen op een VISpas van de plaatselijke 

vereniging. Zo voldeden zij aan de wettelijke 

verplichtingen en kregen ze beschikking over veel 

meer vismogelijkheden. Bij retournering van hun 

Kleine VISpas kreeg deze groep 8,00 euro door 

Sportvisserij Nederland terugbetaald. Bijna 2.500 

sportvissers maakten gebruik van deze service.

Landelijke publiekscampagne

Over de introductie van de nieuwe visdocumenten 

– vanwege de wijziging van de Visserijwet per  

1 januari 2007 – werd in samenwerking met het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-

teit van april tot juni een landelijke publiekscam-

pagne gehouden. Deze campagne werd door 

marketingbureau Ogilvy ontwikkeld.

Het thema van de publiekscampagne was ‘Vissen? 

Altijd de VISpas mee!’, waarbij voor nadere 

informatie werd doorverwezen naar de VISpas-

check op www.vispas.nl. Centraal stond de 

uitzending van meer dan 500 voorlichtingspotjes 

op de landelijke radio, advertenties in dag- en 

weekbladen, banners op startpagina’s van het 

internet en raamstickers bij hengelsportwinkeliers. 

Inmiddels heeft zo goed als iedere sportvisser wel 

eens van de VISpas heeft gehoord. 

Handhaving

Naast voorlichting is ook handhaving wezenlijk om 

te bevorderen dat sportvissers beschikken over de 

wettelijk vereiste visdocumenten en zich houden 

aan de regelgeving. 

Over de wijziging van de Visserijwet en de 

visdocumenten zijn door Sportvisserij Nederland 

voorlichtingsdagen en -avonden georganiseerd 

voor hengelsportcontroleurs, buitengewone 

opsporingsambtenaren en regionale politiekorp-

sen. In het laatste geval werd veelal samenge-

werkt met de Politieacademie in Apeldoorn. Zo 

werden op een voorlichtingsdag in maart 2007 

aan dit opleidingsinstituut 250 politiemedewer-

kers geïnformeerd. De Cursus Controle Sportvis-

serij werd aangepast en speciaal voor de controle 

werd een gratis beknopte brochure Veldgids 

Controle Visdocumenten uitgegeven. Deze moest 

vanwege de grote belangstelling in de loop van 

2007 al worden bijgedrukt.

Om de hengelsportcontroleurs meer zichtbaar te 

maken, status te geven en te kunnen communice-

ren, werden speciale blauwe jacks en sweaters 

met opdruk Controle Sportvisserij gemaakt. Zij 

kregen ook controleurspassen om zichzelf tijdens 

controlewerkzaamheden te kunnen legitimeren. In 

de tweede helft van 2007 werden deze materialen 

uitgereikt aan 650 hengelsportcontroleurs die de 

Cursus Controle Sportvisserij reeds hadden 

volbracht of in 2007 met goed gevolg hadden 

afgelegd. Hierdoor is er zeker in 2008 meer 

‘blauw’ aan de waterkant. 

Verder heeft Sportvisserij Nederland in 2007 een 

subsidiefonds ingesteld (100.000 euro op jaarbasis) 

ten behoeve van de aangesloten federaties om de 

hengelsportcontrole door – bevoegde – buitenge-

wone opsporingsambtenaren te bevorderen.



De aalscholverproblematiek is een internationale en grensoverschrijdende kwestie die 
aandacht heeft van hengelsportorganisaties.

De primaire taak van Sportvisserij Nederland is het opkomen voor de belangen van de 
sportvissers in Nederland. Dat is geen eenvoudige taak, want door de verschillende typen 
sportvissers zijn de belangen zeer divers. Daarbij is de sportvisserij in de afgelopen 
twintig jaar aanzienlijk veranderd: sportvissers zijn mondiger, kritischer en veeleisender 
geworden – net als elders in de maatschappij. Individualisme, het zich willen onderschei-
den en voortdurend zoeken naar nieuwe uitdagingen zijn hiervan enkele voorbeelden. 

Natuurlijke visstand

Voornoemde ontwikkelingen hebben geleid tot het 

ontstaan van verschillende hengelsportspecialis-

men. Deze zijn gericht op een bepaalde vissoort  

– zoals het vissen op snoekbaars, snoek of karper – 

of op een bepaalde vistechniek, bijvoorbeeld het 

vliegvissen. Het gevolg van deze ontwikkelingen is 

dat sportvissers steeds meer eisen aan de visstand 

zijn gaan stellen. Maar welke visstand is wenselijk? 

Op de bres 

Voor sportvisser en vis

En hoe realistisch is die gewenste visstand? In het 

algemeen kan worden gesteld dat de hengelsport 

streeft naar visstanden die zich zo natuurlijk en 

ongestoord mogelijk kunnen ontwikkelen én 

bestaan uit alle lengteklassen. 

Een goede visstand mag uitermate belangrijk zijn, er 

zonder belemmering op te kunnen vissen ook. Zeker 

in relatie tot het natuurbeleid mag duidelijk zijn dat 

Sportvisserij Nederland streeft naar een natuurlijke en gevarieerde visstand.



sportvissen een extensieve, natuurgerichte vorm 

van recreatie is. Deze gaat niet alleen goed samen 

met natuurbelangen, maar kan zeker ook leiden tot 

meer draagvlak voor natuurbeleid en -beheer.

Samenwerking

Aangezien vis, water en natuur onlosmakelijk met 

elkaar zijn verbonden, staat het samenwerken met 

andere bij het water en de natuur betrokken 

partijen centraal in het werk van Sportvisserij 

Nederland. De samenwerking met waterbeheer-

ders, onderzoekinstellingen, natuur- en recreatie-

organisaties wordt dan ook steeds intensiever. 

Temeer daar met samenwerking ook meer 

doelstellingen kunnen worden bereikt. Aangezien 

veel van het viswater niet bij de grens ophoudt en 

steeds meer beleid en regelgeving – ook met 

betrekking tot vis en water – in Europees verband 

worden bepaald, vormt ‘Brussel’ een steeds 

belangrijker aandachtsveld. 

Bezoek minister Verburg

Hoogtepunt van het relatiebeleid was het werkbe-

zoek in november 2007 van minister Gerda 

Verburg van het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit (LNV) aan Sportvisserij 

Nederland. Een unieke gelegenheid om de 

bewindsvrouwe uitgebreid voor te lichten over de 

hengelsport. Verburg bleek tijdens dit bezoek 

positief tegenover de sportvisserij te staan en liet 

zich positief uit over de toekomst van deze breed 

gedragen hobby. Sportvissen is volgens haar een 

prima middel om jongeren in contact met de 

natuur te brengen. Zij verzocht Sportvisserij 

Nederland om te kijken of vanuit de sportvisserij 

ook maatschappelijke stages voor jongeren kunnen 

worden aangeboden.

Contacten met politici

Een belangrijk instrument om de doelen van 

Sportvisserij Nederland te bereiken is het opbouwen 

en onderhouden van relaties met landelijke politici en 

ambtenaren. Regulier overleg met de leden van de 

Tweede Kamer die deel uitmaken van de Vaste 

Kamercommissie voor LNV vormt hiervan een 

belangrijk onderdeel. In 2007 werd ook een 

kennismakingsbezoek gebracht aan de nieuwe staats-

secretaris van Verkeer en Waterstaat (V&W) Tineke 

Huizinga. Een belangrijk bezoek omdat Verkeer en 

Waterstaat steeds nadrukkelijker in beeld komt als 

het verantwoordelijke ministerie voor de kwaliteit van 

ons viswater.

Naast formele contacten in het Haagse circuit werd 

ook in 2007 tijd ingeruimd voor politici en ambtena-

ren die in de praktijk kennis willen maken met de 

sportvisserij. Dankzij de inzet van professionele 

visgidsen hebben verschillende relaties een dag 

kunnen vissen. In de meeste gevallen werd er ook vis 

gevangen. Er lijkt geen effectievere manier te zijn om 

bij politici begrip te kweken voor de sportvisserij.

Interdepartementaal Directeuren Overleg Vis 

(IDOV)

Het IDOV is in het leven geroepen door het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-

teit en is een ambtelijk overleg waarin visstandbe-

heer en visserij centraal staan. Naast de ministe-

ries van LNV en V&W participeren 

milieuorganisaties, de Combinatie van Beroepvis-

sers, het Productschap Vis en Sportvisserij 

Nederland in dit overleg. In het verslagjaar 

besteedde het IDOV veel aandacht aan onderzoek 

naar het aalherstel en fungeerde zij als een 

begeleidingscommissie voor onderzoek naar het 

effect van visserij op riviertrekvissen.

European Anglers Alliance (EAA)

Belangenbehartiging wordt steeds meer een inter-

nationale activiteit. Natuurlijk omdat de sportvis-

serij steeds nadrukkelijker te maken krijgt met 

internationale beleidskaders, maar ook omdat de 

visstand vaak niet bij de grens ophoudt. Sportvis-

serij Nederland neemt daarom al sinds de 

oprichting in 1994 deel aan de EAA. Deze 

Europese belangenorganisatie telde in 2007 

negentien deelnemende landen. In het betref-

fende jaar is gewerkt aan een nieuwe structuur 

die meer in lijn moet komen te liggen met de 

nationale sportvisserijorganisaties. Wat betreft 

inhoudelijke activiteiten heeft de EAA zich dit jaar 

vooral beziggehouden met de problematiek van 

aal en aalscholvers en het herstel van riviertrek-

vissen. Over deze onderwerpen werden resoluties 

opgesteld en aangenomen.

Samenwerken met recreatieorganisaties

Gezond en toegankelijk water is zowel in het belang 

van de hengelsport als tal van andere recreatieor-

ganisaties. Het is logisch dat Sportvisserij 

De aalscholverproblematiek is een internationale en grensoverschrijdende kwestie die 
aandacht heeft van hengelsportorganisaties.
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Nederland waar mogelijk samenwerkt met deze 

organisaties. Een goed voorbeeld hiervan is de 

Stichting Waterrecreatie, een samenwerking van de 

Hiswa, het Watersportverbond, de Vereniging voor 

Beroepchartervaart en Sportvisserij Nederland. 

Deze stichting zet zich in voor de recreatiebelan-

gen op het IJsselmeer en de Randmeren. Sportvis-

serij Nederland is ook vertegenwoordigd in het 

Nederlands Platform Waterrecreatie en partici-

peert in het Sectoraal Overleg Recreatie en 

Toerisme; een ambtelijk overleg tussen de 

departementen van LNV, Economische Zaken (EZ) 

en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (VROM).

Water Natuurlijk

Waterschappen zijn en blijven op regionaal niveau 

de belangrijkste partner voor de sportvisserij.  De 

waterschappen beheren immers een belangrijk 

deel van het regionale en plaatselijke viswater. Eind 

2008 worden er verkiezingen voor de waterschaps-

besturen gehouden. Nieuw is dat deze verkiezingen 

in één week worden 

gehouden en dat er 

een nieuw systeem 

van kieslijsten wordt 

gehanteerd. Sportvis-

serij Nederland heeft 

eind 2007 vanwege 

de noodzakelijke 

krachtenbundeling samen met diverse natuur-, 

recreatie- en milieuorganisaties de kieslijst Water 

Natuurlijk opgericht. Dit is een uitgelezen kans om 

meer invloed te krijgen op het waterschapsbeleid 

en er voor te zorgen dat er meer aandacht komt 

voor de natuurwaarde en het recreatieve gebruik 

van het water. Naast Sportvisserij Nederland zitten 

onder meer de Vereniging Natuurmonumenten, de 

Provinciale Milieufederaties, Stichting Reinwater en 

de Waddenvereniging in Water Natuurlijk. Eind 

2007 is vooral gewerkt aan het opzetten van de 

structuur van deze unieke samenwerking en het 

uitwerken van een verkiezingsprogramma.

Visstandbeheercommissies

Regionale visstandbeheerscommissies, meestal 

afgekort als VBC’s,  zijn de plek waarin de bij het 

visstandbeheer betrokken partijen daadwerkelijk 

samenwerken aan een gezonde, gevarieerde en 

‘passende’ visstand. Belangrijke werkzaamheden 

zijn het vormgeven van een duurzame visserij, 

monitoring en het streven naar een visvriendelijk 

waterbeheer. De VBC’s leggen het voorgestane 

beheer vast in visplannen. Sportvisserij Nederland 

besteedt veel energie aan het begeleiden en 

adviseren van VBC’s. Met succes, want ook in 2007 

steeg het aantal functionerende VBC’s voor zowel 

de rijks- als de regionale wateren.

Verder is eind 2007 intensief overlegd met het 

ministerie van LNV om te komen tot een steviger 

beleidsmatig kader voor VBC’s. Dit zal in 2008 in 

een beleidsbrief aan de Tweede Kamer en de VBC’s 

worden verwoord. Inzet van Sportvisserij Neder-

land hierbij was om meer helderheid te krijgen over 

de status van de VBC’s als samenwerkingsplatform 

en de verantwoordelijkheid van de waterbeheer-

ders en LNV om de deelname en inbreng door 

beroepsvisserij en sportvisserij te toetsen in relatie 

tot het overheidsbeleid inzake water-, natuur- en 

duurzaam visstandbeheer en een verantwoorde 

visserij – en waar noodzakelijk stappen te nemen 

naar partijen die zich hieraan onttrekken. Verder 

werd gesproken over de inhoud en status van op te 

stellen visplannen, mede in relatie tot de Europese 

Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. De op te 

stellen visplannen dienen daarbij door de waterbe-

heerder te worden goedgekeurd.

Regionale Advies Commissies (RAC’s)

Een duurzame zeevisserij is in het directe belang 

van de vele zeesportvissers die ons land kent. 

Sportvisserij Nederland zet zich hier actief voor in, 

zowel op nationaal als internationaal niveau. Het 

werk in de Regionale Advies Commissie voor de 

Noordzee speelt hierbij een belangrijke rol. In deze 

Minister Verburg op 
bezoek bij Sportvisserij 
Nederland.



Nr Gebied Status Visplan

Rijkswateren

1 Lauwersmeer Opgericht  

2 VBC Fryslan Opgericht Loopt

4 Randmeren Opgericht Loopt

5 Amsterdam-Rijn Kanaal Opgericht Opgestart

6 Noordzeekanaal Opgericht  

7 Hollands Noorder Kwartier Opgericht Opgestart

8 IJssel Opgericht Opgestart

9 Waal Opgericht Opgestart

10 Maas Opgericht  

10a Grensmaas

10b Zandmaas/kanalen

11 Nederrijn/Lek In oprichting  

12 Benedenrivieren/Haringvliet Geen voortgang  

13 Volkerak Zoommeer Opgericht Loopt

14 Grevelingen Opgericht  

15 Veerse Meer Opgericht Loopt

16 Maas-Waalkan. Opgericht  

17 Brabantse Kanalen Integratie met waterschaps-VBC

18 IJsselmeer In oprichting Opgestart

19 Twenthekanaal Gereed voor oprichting Loopt

Regio VBC  

20 Rijnlands boezem Opgericht  

21 Velt &Vecht Opgericht  

22 Groot-Salland Opgericht  

23 Regge en Dinkel Opgericht  

24 Reest en Wieden Voorbereiding  

25 Rijn en IJssel In oprichting Voorbereiding

26 Amstel, Gooi,Vecht In oprichting  

27 Stichtse Rijnlanden In oprichting Voorbereiding

28 Vallei en Eem Opgericht Voorbereiding

29 Aa en Maas In oprichting  

30 Dommel In oprichting  

31 Brabantse Delta Opgericht  

32 Hollandse Delta   

32a Hoekse Waard Opgericht  

32b IJsselmonde Opgericht  

32c Goeree –Overflakkee Opgericht  

32d Voorne en Putten Opgericht  

33 Delfland Opgericht  

34 Schieland & Krimpenerwaard Voorbereiding Opgestart

35 Zeeuwse eilanden In oprichting  

36 Zeeuws Vlaanderen Geen voortgang  

37 Rivierenland Voorbereiding  

37a Alblasserwaard Opgericht  

38 Limburg Deel opgericht  

39 Zuiderzeeland Opgericht Opgestart

40 Veluwe Voorbereiding  

Divers   

41 Den Haag Opgericht  

42 Rotterdam In oprichting

Status Visstandbeheercommissies eind 2007
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commissies werken vissers, wetenschappers en 

milieuorganisaties samen aan een beter visserijbe-

heer. Een belangrijke taak van de RAC’s is het 

adviseren van de Europese Commissie over herstel- 

en beheerplannen. In 2007 stond het herstel van 

de kabeljauwstand centraal en werd via de RAC’s 

het economisch belang van de Europese zeesport-

visserij inzichtelijk gemaakt.

Natura 2000 / Kaderrichtlijn Water (KRW)

Natura 2000 en de KRW vormen belangrijke 

beleidskaders voor de georganiseerde sportvisserij. 

Wat betreft Natura 2000 zijn in samenwerking met 

diverse recreatieorganisaties de effecten van het 

internationale natuurbeleid op de recreatie in kaart 

gebracht. Verder heeft Sportvisserij Nederland met 

betrekking tot Natura 2000 en de KRW de 

federaties geïnformeerd over de ontwikkelingen en 

landelijke voortgang en op verzoek diverse 

federaties ondersteund bij regionale werkzaam-

heden in deze. Vanzelfsprekend hebben deze 

internationale beleidskaders ook veel aandacht 

gekregen in overleg met de verantwoordelijke 

ministeries. De rode lijn hierin is dat sportvissen 

niet strijdig is met natuur- en waterbelangen, maar 

deze juist ondersteunt.

Enquête zeesportvisserij

In opdracht van Sportvisserij Nederland heeft TNS/

NIPO een landelijk onderzoek verricht naar de 

deelname aan de zeesportvisserij. Uit dit onder-

zoek blijkt dat de zeesportvisserij ongekend 

populair is. Uit de resultaten komt namelijk naar 

voren dat ruim 650.000 sportvissers regelmatig op 

zee vissen. Deze groep bestaat uit 500.000 

mannen, 80.000 vrouwen en 70.000 kinderen 

onder de 15 jaar. Uit het onderzoek blijkt verder dat 

de zeebaars een steeds belangrijker vis voor de 

Nederlandse zeesportvissers is geworden. De 

totale omzet die de zeesportvisserij genereert 

bedraagt ruim 166 miljoen euro.

Beheerplan zeebaars

Vanwege het grote belang van de zeebaars voor de 

hengelsport en het feit dat deze vissoort niet is 

gequoteerd, is in 2007 gewerkt aan het realiseren van 

een zeebaarsbeheerplan. Hiervoor zijn verkennende 

gesprekken gevoerd met de Nederlandse vissersbond. 

Verder is er gewerkt aan een gezamenlijk onderzoeks-

plan. Dit heeft geresulteerd in een door adviesbureau 

Visadvies opgesteld plan van aanpak.

Nettenvrije zone

In de Nederlands kustwateren wordt intensief met 

staande netten gevist. Deze vorm van beroepsvisserij 

vormt mogelijk een bedreiging voor het herstel van 

De zeebaars is van groot belang voor de zeehengelsport.

salmoniden. Daarbij betekent het een fysieke 

belemmering voor de sportvisserij: een groeiend 

aantal netten maakt de sportvisserij op veel populaire 

kantstekken bijna onmogelijk. Reden voor Sportvisserij 

Nederland om te pleiten voor een nettenvrije zone. 

Een verkennend onderzoek is uitgevoerd, evenals 

overleg met staand want vissers en het ministerie van 

LNV. Geleidelijk lijken openingen te ontstaan.

Welzijn vis

Hoewel de samenleving steeds kritischer is gaan 

kijken naar het omgaan met dieren, is de maat-

schappelijke positie van de sportvisserij sterker dan 

ooit. Het is duidelijk dat het belang dat twee miljoen 

Nederlanders hechten aan het kunnen sportvissen 

(recreatie- en natuurbeleving, ‘way of life’) maat-

schappelijk opweegt tegen het beperkte ongemak 

dat ze daarbij voor de vis veroorzaken. Uit landelijk 

onderzoek van het ministerie van LNV in 2007 bleek 

dat sportvissen en dierenwelzijn geen maatschap-

pelijk issue is. Daarbij wordt door de sportvisserij 

continue kritisch gekeken naar de gangbare 

sportvisserijmethoden en de meest voorkomende 

handelingen aan vis. De sportvisserij heeft daarbij 

niets te verbergen en gaat – op basis van argumen-

ten – open de discussie aan over het onderwerp 

‘welzijn bij vissen’. Kritiek op de hengelsport vanuit 
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welzijnsargumenten blijkt daarbij telkens weer terug 

te kunnen worden gevoerd op een gebrek aan 

informatie.

Zo werd een motie om het wedstrijd- en jeugdvissen 

in een Amsterdamse stadsdeel te verbieden, 

ingetrokken nadat Sportvisserij Nederland op 

verzoek van de Amsterdamse Hengelsportvereniging 

de betreffende wethouders van inhoudelijke 

informatie had voorzien. Ook in andere gemeenten is 

het van belang dat hengelsportverenigingen de 

‘vinger aan de pols houden’ en goede contacten met 

politici onderhouden.

In de Tweede Kamer is de Partij voor de Dieren zeer 

actief. Dierenbeschermingsorganisaties zijn dit op 

zowel landelijk als regionaal niveau. Inzet voor 

dierenwelzijn is prima, maar deze partij en organisa-

ties proberen echter ook de hengelsport zwaar te 

beperken – met als uiteindelijk doel om deze 

wettelijk verboden te krijgen. Hiermee gaan ze 

voorbij aan de grote betekenis van het sportvissen 

voor de twee miljoen Nederlanders die dit graag en 

regelmatig doen, de zorgvuldigheid hoe met de vis 

wordt omgegaan en het feit dat dankzij de sportvis-

serij er bij heel veel Nederlanders kennis, waarde-

ring, zorg en inzet voor water en visstand is. Overleg 

met Sportvisserij Nederland wordt door hen 

afgewezen.

In 2007 probeerde de Partij voor de Dieren via 

Kamervragen viswedstrijden en lessen over vissen op 

scholen vanuit de hengelsport verboden te krijgen. 

Men vond hiervoor bij de minister echter geen enkel 

gehoor. In november diende men een motie in om het 

gebruik van weerhaakjes in de hengelsport wettelijk 

verboden te krijgen. Deze motie werd met de meest 

grote meerderheid door de Tweede Kamer afgewezen 

– alleen de twee leden van de Partij voor de Dieren 

stemden voor. Intensieve contacten en deskundige 

voorlichting vanuit Sportvisserij Nederland aan de 

Tweede Kamerfracties en het ministerie lagen 

hieraan ten grondslag.

Internationale gedragscode sportvisserij

In november 2007 was Sportvisserij Nederland 

gastheer voor een meerdaagse bijeenkomst van de 

European Inland Fisheries Advisory Commission 

(EIFAC). Deze Europese adviescommissie van de 

Food and Agriculture Organization (FAO) van de 

Verenigde Naties, met deskundigen uit heel Europa, 

besprak concepten om te komen tot een internatio-

nale gedragscode voor de sportvisserij. Dit betreft 

richtlijnen over het welzijn van vissen, visserijmetho-

den, wedstrijdvissen, visserijbeheer en milieuaspec-

ten zoals het terugdringen van vislood. Voor de 

Nederlandse sportvisserij is het van belang zich te 

kunnen baseren op dergelijke internationale 

richtlijnen. Veel van onze sportvisserij voldoet reeds 

aan de criteria. Eind 2008 zal deze internationale 

code naar verwachting worden afgerond.

Aalproblematiek

De ernstig bedreigde aalstand kreeg ook in 2007 veel 

aandacht. Dit omdat het helaas bergafwaarts blijft 

gaan met deze unieke vissoort. Er is nauwelijks intrek 

van glasaal, de palingvangsten blijven afnemen en 

deze vette bodemvis blijkt ook zwaar te worden 

bedreigd door dioxines afkomstig van vervuilde 

waterbodems. Deze vervuiling is in sommige situaties 

zo ernstig dat het niet meer verantwoord is alen uit 

deze wateren nog te consumeren.

Teneinde het tij voor de aal nog te keren, zijn door 

Sportvisserij Nederland diverse initiatieven 

genomen. Al vanaf 2000 wordt bij het ministerie 

van LNV aangedrongen op het zo snel mogelijk 

nemen van concrete maatregelen. Tevens werd in 

2002 op aangeven van Sportvisserij Nederland door 

de Tweede Kamer een motie aangenomen om tot de 

verplichte aanleg van visgeleidingsystemen bij 

waterkrachtcentrales te komen. In 2004 heeft 

Sportvisserij Nederland het initiatief genomen tot 

oprichting van een breed en landelijk Aalcomité 

– een overleg met beleidsmakers, onderzoekers, 

Sportvisserij Nederland voert in Den Haag een 
permanente lobby voor de hengelsport.

De aalstand wordt ernstig bedreigd en ingrijpende maatregelen zijn nodig 
om het tij te keren.



beroepsvissers, aalkwekers, milieu- en natuurorgani-

saties. Dit comité heeft eind 2005 een eerste aanzet 

voor een nationaal aalbeheerplan opgesteld.

In 2007 is op nationaal niveau door Sportvisserij 

Nederland voortdurend aandacht gevraagd voor 

het probleem van de waterkrachtcentrales, 

bedreiging door dioxines en beperking van de 

schieraalvangst. Daarnaast is ook gepleit voor een 

intensivering van het onderzoek naar de kunstma-

tige kweek van aal. 

De EAA en het Aalcomité hebben zich in 2007 met 

steun van Sportvisserij Nederland op Europees 

niveau actief ingezet om eindelijk tot effectieve 

Europese beschermingsmaatregelen voor de aal te 

komen. Na enkele jaren van discussie werd door de 

Europese Unie besloten tot een Aalverordening. De 

lidstaten moeten voor eind 2008 aangeven welke 

maatregelen zij vanaf 2009 gaan nemen om tot een 

daadwerkelijk herstel te komen. Indien deze 

maatregelen niet aan de criteria voldoen (40% 

uittrek van schieraal in vergelijking tot het natuur-

lijke, ongestoorde niveau), dan worden vanaf medio 

2009 vanuit Europa stringente beperkingen aan de 

visserij opgelegd.

Eind 2007 verschenen in Nederland nieuwe 

onderzoeksgegevens en overzichten over hoe 

ernstig het (inter)nationaal met de aalstand is 

gesteld. Met sluiting van de volledige visserij zou 

een mogelijk herstel van de aalstand al minimaal 

60 tot 80 jaar vergen. Voor Sportvisserij Neder-

land vormde dit de aanleiding om de federaties 

wederom te informeren en zich te beraden op de 

eigen positie van de sportvisserij.

Vrij kamperen tijdens nachtvissen

Hoewel op grond van de Visserijwet iedere vorm van 

sportvissen ’s nachts is toegestaan, mag er tijdens 

het vissen formeel geen gebruik worden gemaakt 

van eenvoudige kampeermiddelen. Aangezien 

In een brochure van Sportvisserij Nederland worden de wetswijziging en nieuwe kansen voor het nachtvissen beschreven.

karpervissers vaak de gehele nacht in kampeermidde-

len aan de waterkant verblijven, leidt dit tot onduide-

lijkheden over wat nu wel en niet mag. De inzet vanuit 

de sportvisserij is om tot duidelijke en uniforme 

gemeentelijke regelingen te komen. Het opheffen van 

de Wet op de Openluchtrecreatie in 2008 en het 

nieuwe stelsel visdocumenten bieden wat dit betreft 

nieuwe perspectieven. 

Zodoende werd in 2007 na overleg met de Karper-

studiegroep Nederland en federaties door Sportvis-

serij Nederland de brochure ‘Nachtvissen goed 

geregeld’ uitgebracht. Deze is toegezonden aan 

gemeenten, hengelsportverenigingen en federaties 

teneinde hen handvatten te bieden om in goed 

onderling overleg tot gewenste oplossingen te 

komen. Diverse gemeenten hebben inmiddels 

aangegeven via de in de brochure voorgestelde weg 

te zullen gaan werken.

Kamer voor de Binnenvisserij

De Kamer voor de Binnenvisserij is een belangrijk 

wettelijk orgaan voor de toetsing van onder meer 

visrechthuurovereenkomsten op doelmatigheid en 

billijkheid en voor arbitrage bij geschillen. Voor de 

sportvisserij biedt dit Zelfstandig Bestuursorgaan 

(ZBO) op eenvoudige wijze een belangrijke rechtszeker-

heid. Sportvisserij Nederland heeft als landelijke 

organisatie zitting in de Kamer. De rijksoverheid heeft 

echter aangegeven ook deze ZBO te willen opheffen. 

Als reactie heeft Sportvisserij Nederland in 2007 het 

ministerie van LNV aangegeven zich hier nadrukkelijk 

tegen te verzetten. Gesteld is dat de taken van de 

Kamer – desgewenst in een andere vorm – in ieder 

geval behouden moeten blijven. Voorts is Sportvisserij 

Nederland van mening dat het gezien de diverse 

belangen en de inkrimpende rijksoverheid eerder in de 

rede zou liggen om het takenpakket juist uit te breiden 

met zaken als uitgifte van visrechten voor de rijkswate-

ren, het verlenen van ontheffingen en het aanleggen 

van een openbaar register over het bezit en de huur 

van visrechten.
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Sportvissen op televisie

In 2007 is er op televisie veel aandacht voor de 

sportvisserij geweest. Zo zond Discovery 

Channel bijna dagelijks vele buitenlandse 

hengelsportprogramma’s uit en genereerden 

vooral de eigen producties Vis-TV en Vis & Vang 

veel positieve publiciteit.

In alweer het elfde seizoen van Vis-TV gingen 

presentatoren Marco Kraal en Ed Stoop, evenals 

in 2006, elf afleveringen vissen met een 

specifieke opdracht. Deze volbrachten zij met 

goed resultaat, waarna een spetterende finale 

op een exotische locatie volgde. Een kleine 

200.000 kijkers volgden iedere aflevering hun 

verrichtingen op RTL 7. Het totale bereik van 

Vis-TV De Missie deel II bedroeg ruim 2 miljoen 

kijkers.

Vis & Vang was in 2007 prominent aanwezig op 

Discovery Channel. Daarbij trokken zowel de 

herhalingen van de al eerder uitgezonden reeks 

in 2006, als de nieuwe tiendelige serie ieder een 

kleine 200.000 kijkers. Daarmee behoorde het 

samen met de andere sportvisprogramma’s tot 

het best bekeken segment op Discovery 

Channel.

Naast de specifieke hengelsportprogramma’s 

was er ook in veel andere televisieprogramma’s 

positieve aandacht voor de sportvisserij. Zo 

leverde Sportvisserij Nederland drie maal een 

bijdrage aan de zevendelige NCRV-serie Natuur 

in de Stad. In Den Haag werd door de lokale 

hengelsportvereniging uitleg gegeven over een 

visserijkundig onderzoek in de Haagse Beek, in 

Utrecht vertelden medewerkers van Sportvisse-

rij Nederland welke vissoorten er in de stads-

grachten rondzwemmen (en vingen zij een fraaie 

snoek) en in de uitzending over Amsterdam werd 

het spiegelkarperproject van de Amsterdamse 

Het doel van Sportvisserij Nederland is het scheppen van optimale omstandigheden voor de 
bijna twee miljoen sportvissers die ons land telt. Belangrijk hierbij is om de samenleving te 
laten zien wat de georganiseerde sportvisserij inhoudt en voorstaat, politici en beleidsma-
kers van duidelijke informatie te voorzien, zoveel mogelijk mensen bij de sportvisserij te 
betrekken en duidelijk te maken hoe leuk en enerverend sportvissen kan zijn. Voorlichting 
staat dan ook centraal binnen de werkzaamheden van Sportvisserij Nederland.

Natuurlijk Vissen 

Voorlichting als core business

De uitzendingen van Vis-TV trokken ruim twee miljoen kijkers.



aan de hengelsport. In 2007 stonden er bijna 

wekelijks positieve, en soms paginavullende, 

artikelen en verhalen over de sportvisserij in de 

kranten. In onder meer De Telegraaf, het Alge-

meen Dagblad, De Volkskrant, Het Parool en 

talloze regionale dagbladen werd het sportvissen 

positief beschreven. Daarbij bracht weekblad 

Panorama naar aanleiding van de Visma een 

speciale VisPanorama uit. Sportvisserij Nederland 

leverde voor veel van deze artikelen de items aan.

www.sportvisserijnederland.nl

De eigen website wordt een steeds belangrijker 

medium om de diensten en producten van 

Sportvisserij Nederland op een snelle en toegan-

kelijke manier te presenteren. In 2007 genereer-

den alle websites van Sportvisserij Nederland 

samen bijna 1,3 miljoen bezoeken door 797.391 

unieke bezoekers. Zij bekeken in totaal ruim 6 

miljoen pagina’s. Per bezoek werden gemiddeld 

Hengelsport Vereniging toegelicht. Deze 

uitzendingen trokken per aflevering gemiddeld 

ruim 100.000 kijkers.

In diverse nieuws- en actualiteitenrubrieken werd 

dankzij inspanningen van Sportvisserij Nederland 

eveneens aandacht aan de sportvisserij besteed. 

Zo zonden onder andere het NOS Journaal, 

Jeugdjournaal, RTL 4 Nieuws en Rondom 10 

items uit over de hengelsport. Ook in luchtiger 

entertainmentprogramma’s als ‘Op de bon’, ‘Wat 

heet’ en ‘Katja versus de rest’ figureerde de 

sportvisserij op een positieve manier.

Free publicity

De sportvisserij is een vrijetijdsbesteding die 

steeds populairder wordt. Dit besef is ook 

doorgedrongen bij de diverse landelijke dagbla-

den, die in toenemende mate aandacht besteden 

Sportvisserij Nederland leverde ook bijdragen aan andere televisieprogramma’s, zoals Natuur in de Stad.
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4,85 pagina’s bezocht. De portal en de VISpas 

website trokken samen 60% van het totaal aantal 

bezoeken en 66% van het totale aantal bezoekers.

De fluctuatie in de onderstaande grafieken laat 

een duidelijke positieve invloed zien van de 

VISpas campagne (start 10 mei 2007) op het 

aantal bezoekers en pageviews per maand. Bij de 

introductie van het nieuwe visdocument speelde 

de website een belangrijke rol. Hierop staat het 

hoe en waarom van de VISpas uitgelegd en 

worden de meest gestelde vragen beantwoord. 

Ook de andere communicatiemiddelen en 

websites van Sportvisserij Nederland worden door 

de homepage ondersteund. Daartoe is de website 

in 2007 weer een stuk verder ontwikkeld. Ook zijn 

de verschillende websites en beheerssystemen 

van Sportvisserij Nederland in de loop van het 

jaar samengevoegd. Dit was de eerste aanzet tot 

de complete make-over van www.sportvisserijne-

derland.nl die in het voorjaar van 2008 zijn beslag 

heeft gekregen.

Digitale nieuwsbrief

Het aantal ontvangers van de digitale nieuwsbrief 

van Sportvisserij Nederland is in 2007 bijna 

verdubbeld tot ruim 7.000 abonnees. In deze 

maandelijkse e-mail nieuwsbrief worden bestuur, 

commissieleden en andere vrijwilligers geïnfor-

meerd over ontwikkelingen in en rond de sportvis-

serij. In het tweede jaar van het bestaan van de 

nieuwsbrief is de inbreng vanuit hengelsportfede-

raties en -verenigingen aanzienlijk gestegen. De 

oorspronkelijke opzet dat federaties en verenigin-

gen juist van elkaars ervaringen veel kunnen leren, 

wordt zo steeds beter gestalte gegeven.

Hét Visblad

Dit maandblad voor de sportvissers ging verder op 

de reeds in 2006 ingeslagen weg. De algehele 

vernieuwing van een jaar eerder diende als basis 

voor de introductie van nieuwe rubrieken ‘Hengel-

sport en Maatschappij’ en ‘Hengelsport en Handel’. 

Hierin wordt de maatschappelijke en economische 

betekenis van de sportvisserij en haar positie op de 

desbetreffende vlakken onder de aandacht 

gebracht. Het aantal maandelijkse abonnees steeg 

in 2007 met 2.500 stuks, een mooi vervolg op de 

spectaculaire stijging van het aantal abonnemen-

ten na de make-over van het blad in 2006. Hét 

Visblad kwam twaalf keer uit en kende naast de 

reguliere edities twee speciale uitgaven, die in de 

vorm van zeven regio-edities naar 520.000 

sportvissers werden verzonden.

Visionair

Het in 2006 geïntroduceerde kwartaalblad 

Visionair heeft zich in 2007 bewezen als een 

kwalitatief en toegankelijk vakblad over de biologie 

en het beheer van vissen. Een belangrijk deel van 

de artikelen wordt geleverd door wetenschappers 

Hét Visblad zag het aantal abonnees weer toenemen. Visionair heeft zich in 2007 bewezen als een kwalitatief en 
toegankelijk vakblad.



Naam beurs Plaats Data Bezoekersaantallen

Carp Zwolle 3 - 4 februari 9.000

Boot Holland Drachten 10 – 14 februari 1.500

Hengelsport Totaal Den Bosch 2 – 4 maart 2.500

NNH-beurs Groningen 10 – 11 maart 5.000

Visma Rotterdam 29 maart – 1 april 20.000

Sportfisker Gorredijk 21 - 22 april 1.800

Fly & Lure Maurik 8 - 9 september 4.000

50-plusbeurs Utrecht 19 – 23 september 90.000

Hengel-botenbeurs Utrecht 23 – 25 november 12.000

en onderzoekers die werkzaam zijn bij universitei-

ten en andere kennis- en onderzoeksinstellingen. 

Visionair wordt in een oplage van 5000 stuks 

verstuurd naar de externe relaties van Sportvisserij 

Nederland alsmede de bij haar aangesloten 

organisaties. In 2007 gingen de artikelen over 

onder meer de aal, aalscholvers, de trek van vissen, 

de natuurlijke inrichting van wateren, visstand 

onderzoek, de Kaderrichtlijn Water, en de ontwikke-

ling van zeevisbestanden. 

Brochures

Op het gebied van voorlichting en educatie zijn in 

2007 door Sportvisserij Nederland verschillende 

brochures en folders uitgebracht. Zo verscheen o.a. 

de nieuwe Veldgids Zoetwatervissen, een handlei-

ding voor het herkennen van de vissen in het 

Nederlandse zoete water. Speciaal voor de water- 

beheerders en de hengelsportorganisaties werd het 

Basisboek Visstandbeheer samengesteld en gratis 

aan hen toegestuurd. Dit boek bevat tal van 

informatie voor ieder die zich bezighoudt met 

water- en visstandbeheer.

Beurzen

Sportvisserij Nederland presenteerde zich in 2007 

op diverse landelijke en regionale publieksbeurzen. 

Hieronder staat een overzicht van de beurzen waar 

zij met een stand was vertegenwoordigd om 

sportvissers en/of andere geïnteresseerden van 

informatie en advies omtrent de hengelsport te 

voorzien.

Sportvisserij Nederland was op diverse hengelsportbeurzen met een stand vertegenwoordigd.
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Cursus Visstandbeheer

Deze cursus biedt een kennisbasis voor alle partners 

in het visstandbeheer, maar is met name bestemd 

voor personen uit de sportvisserij die zich willen 

oriënteren of al actief bezig zijn met visstandbeheer. 

In de cursus komen de onderdelen visserijbelang, 

positie van de hengelsportvereniging als visstandbe-

heerpartner en organisatie van het visstandbeheer in 

de eigen vereniging aan de orde. Daarbij is er ook 

aandacht voor de Europese Kaderrichtlijn Water en 

het werken in VBC’s. Voor personen die in het 

verleden de (Basis)cursus Visstandbeheer hebben 

gevolgd bij de OVB of Sportvisserij Nederland zijn er 

ook Vervolgtrainingen Visstandbeheer.

Cursus Controle Sportvisserij

De sportvisserijsector krijgt een steeds grotere 

verantwoordelijkheid toebedeeld in de handhaving en 

controle op het bezit van de juiste visdocumenten. 

Sportvisserij Nederland verzorgt daarom voor zowel 

controleurs en buitengewone opsporingsambtenaren 

(BOA’s) van sportvisserijorganisaties als voor 

politieambtenaren cursussen op maat. Zo werden er 

vanwege het veranderde stelsel van visdocumenten 

per 1 januari 2007 aan ruim 800 deelnemers 

trainingen gegeven over de nieuwe visdocumenten. 

Daarbij leerden ruim 120 hengelsportcontroleurs 

welke sociale vaardigheden dienen te worden ingezet 

bij controle aan de waterkant. Ook waren er diverse 

Vrijwilligers vormen de basis

Investeren in mensen

De sportvisserij in Nederland kan niet zonder vrijwilligers. Naar schatting 20.000 
mannen en vrouwen zetten zich belangeloos in voor de hengelsport. Om dit uitgebreide 
vrijwilligerskader te ondersteunen en verder te professionaliseren organiseert Sportvis-
serij Nederland allerhande cursussen. Een investering in deze mensen betekent tegelij-
kertijd een krachtige impuls voor de sportvisserij.

zogenaamde opfrisavonden inzake controle en 

handhaving, waaraan ruim 600 mensen deelnamen.

Cursus HSV Ledenadministratie

Het belang van een goed gedocumenteerde 

ledenadministratie werd nog eens extra duidelijk 

door de introductie van de VISpas. De hiervoor 

noodzakelijke koppeling van de gegevens van alle 

leden van Nederlandse hengelsportverenigingen 

was anders niet mogelijk geweest. Om de verenigin-

gen te helpen een goede administratie op te zetten, 

heeft Sportvisserij Nederland het softwarepakket 

HSV Ledenadministratie ontwikkeld. Daarbij werden 

er diverse speciale cursussen georganiseerd voor 

ledenadministrateurs om met dit (gebruiksvriende-

lijke) pakket te leren werken. In totaal namen in 

2007 ruim 120 personen deel aan deze cursus.

Cursus Electrovisserij

Voor visstandbemonsteringen waarbij van het 

electrovisapparaat gebruik wordt gemaakt is een 

opleiding verplicht voor diegenen die dit apparaat 

bedienen. Sportvisserij Nederland verzorgt de 

Praktijkopleiding Electrovisserij voor visstandbe-

heerders en medewerkers van onderzoeksinstitu-

ten. In 2007 namen bijna 40 mensen van hengel-

sportfederaties, overheden en adviesbureaus deel 

aan de cursus electrovisserij.



Visstandbeheer

Datum Lokatie Aantal 
deelnemers

2 april Bilthoven 6 (aangepast  
programma 1 
dag)

26 november Nootdorp 16 (*cursus 
voor VBC)

29/30  

november

Bilthoven 16

Totaal 38 deelnemers, 3 cursussen

Korte Training Visdocumenten 

(Visserijwet, BOA’s/politie)

Datum Locatie Aantal 
deelnemers

14 februari Apeldoorn 50

14 februari Zwolle 60

6 maart Amstelveen 25

9 maart Gouda 70

15 maart Ermelo 45

19 maart Den Haag 30

20 maart Doetinchem 40

22 maart Amsterdam 15

3 april Maarssen 15

4 april Wijchen 70

10 april Oostvoorne 26

24 april Drenthe 60

22 mei Vogelenzang 25

6 juni Apeldoorn 250

14 juni Katwijk 20

19 september Apeldoorn 20

23 oktober Apeldoorn 20

27 november Apeldoorn 20

Totaal 861 deelnemers, 18 trainingen

Electrovisserij

Datum Locatie Aantal 
deelnemers

17 april Bilthoven 8

8 mei Bilthoven 10

1 oktober Bilthoven 5

8 oktober Bilthoven 3

7 december Bilthoven 11

Totaal 37 deelnemers, 5 cursussen

Controle Sportvisserij

Datum Locatie Aantal 
deelnemers

13 maart Heerenveen geannuleerd, te 
weinig in- 
schrijvingen (2)

22 maart Gilze-Rijen 22

5 april Stein-Urmond 9

26 april Bilthoven 13

8 mei Akersloot geannuleerd, te 
weinig in- 
schrijvingen (8)

13 september Zwolle 20

27 september Weert 16

2 oktober Bilthoven 19

9 oktober Hazerswoude 13

29 oktober Drimmelen 10

Totaal 122 deelnemers, 8 cursussen

HSV Ledenadministratie

Datum Locatie Aantal 
deelnemers

12 januari Bilthoven 14

19 januari Bilthoven 15

26 januari Bilthoven 12

13 februari Tynaarlo 15

21 augustus Zwolle 15

23 augustus Roermond 10

30 augustus Leiden 9

4 september Beverwijk geannuleerd

11 september Drimmelen 13

25 september Bilthoven 19

Totaal 122 deelnemers (95 HSV), 9 cursussen

Opfrisavonden Controle

Datum Locatie Aantal 
deelnemers

9 januari Haren 33

11 januari Deventer 66

16 januari Assendelft 56

18 januari Gilze-Rijen 46

23 januari Steenwijk 73

25 januari Westervoort 59

30 januari Nieuwerkerk 
a/d IJssel

79

6 februari Rosmalen 67

8 februari Hazerswoude 49 (verplaatst 
naar 26 februari 
door weeralarm)

15 februari Bilthoven 79

Totaal 607 deelnemers, 10 avonden
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Een goed visstandbeheer valt of staat met kennis van de visstand. Daarbij moet worden 
gedacht aan kennis van de aanwezige vissoorten en de conditie of groei van de vissen. 
Maar ook kennis van het viswater zelf is noodzakelijk voor het bereiken van een gezonde 
visstand in een gezond water. Sportvisserij Nederland beschikt over die kennis en  
investeert verder in het verwerven van kennis. Daarbij delen we deze ook graag met 
eenieder die hart voor vissen heeft.

Onderzoek tot in de haarvaten

Sportvisserij Nederland beschikt over een ervaren 

en professioneel visserijteam dat op verzoek van 

hengelsportverenigingen een visserijkundig 

onderzoek kan uitvoeren. Deze onderzoeken, 

waarbij voor de bemonsteringen regelmatig wordt 

samengewerkt met beroepsvissers, vinden plaats 

in de koudere maanden van het jaar en worden 

uitgevoerd met de zegen en het electrovisappa-

raat. Beide vismethoden vullen elkaar aan en 

geven een betrouwbaar beeld van de aanwezige 

visstand. Op heldere en diepere wateren wordt 

ook wel met staand want gevist. Door de netten 

na een paar uur al weer in te halen, wordt schade 

aan de vis voorkomen.

Met behulp van de gerapporteerde gegevens 

kunnen vragen over de kwaliteit van de visstand 

worden beantwoord en kan een verband worden 

gelegd tussen de leefomgeving en de visstand. 

Meestal worden de resultaten ook gebruikt als 

onderdeel voor visstandbeheerplannen.

In 2007 werden in totaal 27 visserijkundige 

onderzoeken uitgevoerd en een advies opgesteld. 

In een vijftal situaties kon met enkel een schrifte-

lijk advies worden volstaan. 

Sportvisserijvisies en visstandbeheerplannen

Voor diverse gebieden in heel Nederland worden 

door Sportvisserij Nederland in opdracht van 

federaties of verenigingen sportvisserijvisies of 

visstandbeheerplannen opgesteld. Hierbij wordt 

dikwijls nauw samengewerkt met de betreffende 

hengelsportorganisaties, waterbeheerders en 

andere betrokken partijen. In 2007 zijn veertien 

grote projecten afgerond. Veel van deze projecten 

betroffen SSB-projecten, een subsidieregeling van 

de voormalige OVB.

Afgeronde grote adviesprojecten in 2007 

• Procesnota Oost Gelderse wateren

• Regionaal visserijplan Amstel

• Regionaal visserijplan Gooi&Vecht

• Gebiedsvisie Lopikerwaard

• Gebiedsvisie Kromme Rijn Oost

• Evaluatie VBP Hunze

• Behoud Westzaankarper in polder Westzaan

• Gebiedsgericht uitvoeringsplan polder 

Mastenbroek

• Gebiedsgericht uitvoeringsplan  

Staphorsterveld

• Verbindingszone Aagtendijk-Noordzeekanaal; 

nieuwe kansen voor vis

• Visatlas Flevoland

• Herinrichting Meeslouwerplas, Vlietland

• VBP Stedelijke wateren Waddinxveen

• Beleidsplan visstandbeheer Rotterdam

Visplanner

Op de website www.visplanner.nl wordt op digitale 

kaarten aangegeven in welke wateren de 

sportvissers met hun VISpas en de verschillende 

Lijsten van Viswateren mogen vissen. In tegenstel-

Verstand van Vissen 

Kennis vormt de basis

De Aa-Strang staat, net als veel ander viswater, vermeld op www.visplanner.nl.



ling tot de huidige gedrukte Lijsten van Viswate-

ren, is het digitale kaartenoverzicht ieder 

moment te actualiseren en biedt dit de sportvis-

ser een veel beter overzicht. Daarbij kan het ook 

leiden tot minder verspilling van grondstoffen en 

een aanzienlijke kostenbesparing.

Het is de bedoeling dat dit digitale overzicht in de 

toekomst het drukwerk gedeeltelijk zal gaan 

vervangen. Sportvissers kunnen dan een print 

maken van de wateren waarin zij willen vissen of 

deze digitaal raadplegen op hun mobiele telefoon. 

Om dit mogelijk te maken is in 2007 niet alleen de 

website compleet vernieuwd, maar ook begonnen 

met het digitaliseren van de kaarten met de  

wateren waarin krachtens de diverse lijsten mag 

worden gevist. In overleg met de beroepskrachten 

van alle federaties zijn in 2007 intekenavonden 

georganiseerd. De tabel geeft aan hoeveel 

wateren gedigitaliseerd zijn per federatie.

De visplanner wordt ook belangrijk voor 

hengelsportverenigingen. De website is zo 

Overzicht uitgevoerde visserijkundige onderzoeken in 2007 

(* betekent enkel schriftelijk advies)

Naam Opdrachtgever

Naarden Vesting HSV Naarden-Bussum

t’ Ven te Veghel HSV Veghel

Stobbeplas nabij Slagharen HSF Oost Nederland

Vireussingel HSV Nieuw Leven Zaltbommel

De Veste HSV De Veste Willemstad

Ganzewiel en de Driehoek HSV Ons Genoegen te Geertruidenberg

Fort Jutphaas HSV De Vaart-Poscar

Wylerbergermeer HSF Midden Nederland

Noord-Willemskanaal HSF Groningen / Drenthe

Boterdiep HSF Groningen / Drenthe

Blauwe Stad HSF Groningen / Drenthe

Zandvanger Schipbeek HSF Het Simmetje/HSF Oost Nederland

Hemke HSV VIOD Heerhugowaard

Ursemmerplas HSF Noordwest Nederland

Kasteelgracht Amerongen* HSV ‘t Snoekje Amerongen

IJzeren Vrouw* HSF Zuidwest Nederland

Leijffenderhofweg* HSF Limburg

Voer HSV Visstandverbetering Maas & Visvereniging ‘La Truite’

Geusselt vijver HSV De Geusselt

Ons Putje Alkmaar HSV ONI

Almere Haven HSV Ons Genoegen

Zuidlaardermeer HSF Groningen / Drenthe

Peizerdiepsysteem HSF Groningen / Drenthe

Gemeentevijvers  Buitenpost* HSF Friesland

Nevelhorst te Didam HSF Mid. Ned. / HSV De Liemers

Stadsgrachten Culemborg HSV ECHV

Oude Zederik HSV de Karper te Meerkerk

Mookerplas HSF Midden Nederland

De Zandput Alkmaar HSV Alkmaar

Geestmerambacht HSF NoordWestNederland

Apeldoorns Kanaal* HSF Oost Nederland

Evaluatie onderzoek floatlands HSV Vislust





Hengelvangstregistratie door sportvissers geeft meer inzicht in de visstand.

ontwikkeld dat visstekken met bijbehorende 

(vis)informatie door verenigingen zelf kunnen 

worden toegevoegd. Verenigingen kunnen hun 

‘eigen’ water promoten door stekken in te 

voeren en informatie en sfeerfoto’s toe te 

voegen. In 2008 zal de communicatie met de 

verenigingen worden opgestart en hiervoor een 

training worden gegeven aan verenigingen. 

Verder bevat de website alle bekende locaties 

van hengelsportwinkels, trailerhellingen, 

roeiboot verhuur en meer van dergelijke 

locaties.

Hengelvangstregistratie

In 2007 is in samenwerking met het bedrijf 

Wartel (digitale communicatie) gestart met 

hengelvangstregistratie online (HVR Online), een 

aparte module op de website  www.vangstenregi-

stratie.nl. Doel hiervan is om door middel van het 

verzamelen van visstandgegevens meer zicht te 

krijgen op (ontwikkelingen van) de visstand ten 

behoeve van het water- en visstandbeheer.

Hengelsportverenigingen kunnen zich gratis 

aanmelden om mee te doen met hengelvangstre-

gistratie online. Ze ontvangen dan een licentie van 

Sportvisserij Nederland en kunnen hiermee 

onbeperkt wateren aanmaken in én rapporteurs 

toegang geven tot het systeem. Daar kunnen 

individuele vangsten worden geregistreerd. 

In 2007 werd ook een wedstrijdmodule ontwik-

keld. Speciaal voor de registratie van wedstrijd-

vangsten werd een landelijk protocol ontwikkeld, 

dat door de federaties is goedgekeurd. Sommige 

federaties stellen het registreren van wedstrijd-

vangsten inmiddels verplicht om in aanmerking te 

komen voor toestemming voor het vissen van een 

wedstrijd. De coördinator van de vereniging, 

federatie en Sportvisserij Nederland kunnen de 

gegevens goedkeuren, inzien en analyseren.

HVR Online is in 2007 via Hét Visblad, Vis TV, 

Visionair en het Vissennetwerk intensief 

gepromoot. In samenwerking met de Stichting 

RAVON werd in opdracht van Rijkswaterstaat, de 

STOWA en de Gegevensautoriteit van LNV een 

project ter waarde van 28.000 euro opgestart 

om HVR Online verder te ontwikkelen – onder 

meer in relatie tot de Kaderrichtlijn Water en 

Natura 2000.

In de tweede helft van 2007 sloten zich 49 

verenigingen en federaties aan bij het HVR 

Online systeem. In 1677 vissessies werden bijna 

6000 vangsten geregistreerd.

Onderzoek van water 
en visstand door de 
sportvisserij.

Licenties 49

Wateren 786

Rapporteurs 510

Geregistreerde sessies 1677

Ook individuele sportvissers kunnen via www.

vangstenregistratie.nl hun vangsten registreren 

(SVR). Via SVR kunnen vissers hun persoonlijk 

logboek met kaartjes, weerinformatie, etcetera 

bijhouden. Ook kunnen vangsten worden gedeeld 

met vismaten. Het systeem dient als opstap naar 

participatie in de HVR Online opzet van Sportvis-

serij Nederland. Iedereen kan kosteloos meedoen. 

Deze website is al wat langer in de lucht en is in 

2007 gegroeid naar zo’n 5000 rapporteurs die bij 

elkaar ongeveer 30.000 vangsten registreerden.

Nederland leeft met … vismigratie

In 2007 werd in samenwerking met de Waterdienst 

van Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het 

bureau Visadvies en het bureau Wanningen Water 

Consult een grootschalig project uitgevoerd om 

landelijk de belangrijkste vismigratieknelpunten te 

inventariseren. Het project werd deels gefinancierd 

via een subsidie van Rijkswaterstaat. Alle waterbe-

heerders van Nederland verleenden hun medewer-

king aan dit project door informatie over vismigra-

tieknelpunten en oplossingen aan te leveren. 

Sportvisserij Nederland droeg zorg voor de analyse 

in een geografisch informatie systeem en gaf 

bureau Nieuwland opdracht tot de bouw van de 

website www.vismigratie.nl. Ruim 3000 knelpunten 

en oplossingen met allerlei achtergrondinformatie 

zijn hierop terug te vinden. Het project ‘Nederland 

leeft met … vismigratie’ kan op grote belangstelling 

rekenen bij ecologen in zowel binnen- als buiten-

land: dit is de eerste landelijke aanpak die 

bovenregionale harmonisatie van de vismigratie-

problematiek nastreeft en daarbij uitgaat van het 

gedrag van de vis én aansluit bij de Kaderrichtlijn 

Water (KRW).



Hengelvangstregistratie vindt zowel recreatief als bij viswedstrijden plaats.

Op www.vismigratie.nl staan ruim 3000 vismigratieknelpunten met oplossingen.

28

29

Piscaria

Deze landelijke database van Sportvisserij Nederland 

voor de opslag van visstandgegevens die worden 

verzameld met zogenaamde grote vistuigen, werd in 

2007 door verschillende waterschappen in gebruik 

genomen. Inmiddels kent de applicatie meer dan 

200 geregistreerde gebruikers die werkzaam zijn bij 

waterschappen en ingenieursbureaus. Zij leveren 

jaarlijks hun verzamelde gegevens aan Sportvisserij 

Nederland aan. In 2007 werden visstandgegevens 

van ongeveer zeventig wateren en watersystemen 

aangeleverd. Ook de gegevens die tijdens allerlei 

onderzoeken door Sportvisserij Nederland zelf 

werden verzameld, zijn toegevoegd aan de database. 

De applicatie werd uitgebreid met de KRW waterty-

pen en maatlatten. Het Milieu Natuur Planbureau 

(MNP) heeft eind 2007 alle KRW beoordelingsresul-

taten vanuit Piscaria ontvangen. Op deze manier 

krijgen Piscaria en Sportvisserij Nederland een plek 

in het Natuurcompendium van het MNP.

Visrechten

Het overleg over de registratie van de visrechten-

situatie op de Nederlandse wateren heeft in 2007 



De medewerking van sportvissers aan het snoekbaars migratie onderzoek leverde naast veel 
informatie ook veel positieve publiciteit en reacties op.

een nieuwe impuls gekregen doordat het 

ministerie van LNV de visrechten op de staatswa-

teren in kaart wil brengen. Sportvisserij Neder-

land nam het initiatief om samen met LNV, de 

Koninklijke Landelijke Politie Dienst (KLPD), de 

Algemene Inspectie Dienst (AID), het Kadaster en 

de Combinatie van beroepsvissers tot een 

samenwerkingsproject te komen. De werkgroep 

leverde hiervoor het plan ‘Visrechten Viewer 

Nederland’ aan: een intranet waarmee alle 

visrechten in kaart worden gebracht en onder 

strikte voorwaarden toegankelijk kunnen worden 

gemaakt. Momenteel wordt onderzocht hoe de 

financiering rond is te krijgen. Het ministerie van 

LNV is van start gegaan met uitvoering van de 

eerste fase uit het plan door projectleiders aan te 

wijzen en het in te passen in het programma 

Electronische Dienst Verlening.

Sportvisserij Nederland heeft in samenwerking 

met de Kamer voor de Binnenvisserij voor de 

binnenwateren reeds 8.000 huurovereenkomsten 

voor visrecht ingebracht in www.visrechten.nl. 

Deze zijn middels dit digitale en geografische 

informatiesysteem ook voor derden toegankelijk 

gemaakt.

Kennisdocumenten

Sportvisserij Nederland stelt kennisdocumenten 

samen over de belangrijkste zoet- en zoutwatervis-

sen. In deze documenten is per vissoort alle 

ecologische informatie aan de hand van de 

beschikbare literatuur verzameld. De kennisdocu-

menten zijn ontwikkeld voor iedereen die voor zijn 

werk of hobby bezig is met vis. De kennisdocumen-

ten zijn toegankelijk via 

http://www.sportvisserijnederland.nl/visenwater.

De volgende kennisdocumenten kwamen in 2007 

gereed:

Kennisdocument

Atlantische zalm

Schol

Snoek

Barbeel

Zeebaars

Snoekbaars

Atlantische haring

Onderzoek trommelzucht

In 2007 werd een literatuuronderzoek uitgevoerd 

naar het fenomeen trommelzucht, dat optreedt bij 

het vangen van baars en snoekbaars op grote 

diepte. Dit heeft niet geleid tot het aanpassen van 

het beleid op dit gebied. Sportvisserij Nederland 

adviseert nog altijd om niet dieper dan 10 meter 

op snoekbaars en baars te vissen, indien men de 

gevangen vis wil terugzetten.

Migratie Onderzoek Snoekbaars

In het voorjaar van 2007 werd het Migratie 

Onderzoek Snoekbaars opgestart in samenwer-

king met Rijkswaterstaat-Zuid Holland, RIZA, de 

federatie Zuidwest Nederland en de projectgroep 

De Kier van Rijkswaterstaat. Er werden ruim 250 

snoekbaarzen gemerkt met als doel deze in de 

grote rivieren te kunnen volgen. Het project 

zorgde tot nu toe, behalve voor veel informatie 

over de migratiebewegingen van snoekbaars, voor 

veel positieve publicaties en reacties – zowel 

vanuit de wetenschap als vanuit de sportvisserij. 

De actieve bijdrage van het Nederlands Kampioen-

schap Snoekbaarsvissen, de Belangenvereniging 





Er wordt veel 
onderzoek gedaan 
naar oplossingen om 
de ernstig bedreigde 
aalstand te herstellen.

Snoekbaarsvissers en sportvissers die snoekbaar-

zen terugmelden, zet de sportvisserij nadrukkelijk 

neer als een partij die een bijdrage kan leveren 

aan de kennis over vis, vismigratie en visbestan-

den.

Aalmonitoring

In samenwerking met de federatie Groningen 

Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s is het 

project Aalmonitoring Groningen-Drenthe 

opgestart. In twee gebieden wordt de aalstand 

gemonitord, waarbij zowel de rode aal als de 

schieraal zo goed mogelijk in beeld worden 

gebracht. Het project moet duidelijk maken of het 

waardevol is om langjarige monitoring te doen, 

zodat daarmee uitspraken kunnen worden gedaan 

over het effect van visserij op de ontwikkeling van 

aalbestanden.

Sportvisserij Nederland was in 2007 ook actief 

betrokken bij een internationaal onderzoek naar 

schieraal in de Rijn. Hierbij brachten medewerkers 

transponders in bij alen om ze zo bij hun trek naar 

zee te kunnen volgen.

Proef visgeleiding bij waterkrachtcentrales

Sportvisserij Nederland heeft financieel bijgedra-

gen aan een onderzoek van de rijksoverheid naar 

de werkzaamheid van een nieuw visgeleiding 

systeem voor stroomafwaarts migrerende vissen 

bij de waterkrachtcentrale bij Linne. Tevens heeft 

Sportvisserij Nederland zitting genomen in de 

begeleidingscommissie die het gehele project de 

komende jaren gaat volgen en begeleiden.

Herintroductie elft

In het kader van het  EU-Life-Project “Herintro-

ductie van de Elft in het Rijnsysteem” heeft 

Sportvisserij Nederland in samenwerking met 

Rijkswaterstaat Waterdienst een excursie 

georganiseerd voor internationale experts. Bij 

deze excursie werd getoond wat de mogelijke 

migratieknelpunten zijn in het Nederlands deel 

van de Rijn. Sportvisserij Nederland levert een 

(beperkte) financiële bijdrage aan dit internatio-

nale project.

Internationaal Zalmsymposium

De herintroductie van de Atlantische zalm in Rijn 

en Maas verloopt moeizaam. Daarom nam het 

Nederlandse Zalmplatform, waarvan Sportvisserij 

Nederland deel uit maakt, het initiatief om van 27 

t/m 29 november in Maastricht een internationaal 

symposium over dit onderwerp te organiseren. 

Helaas vond dit symposium door tegenvallende 

belangstelling uiteindelijk geen doorgang.

Vissennetwerk

In 2007 werden weer vier bijeenkomsten van het 

Vissennetwerk georganiseerd. Ongeveer 275 

ecologen, VBC leden, beroepsvissers en medewer-

kers van universiteiten bezochten deze bijeen-

komsten. Het hoogtepunt in 2007 was de dag die 

in samenwerking met het Platform ‘Ecologisch 

herstel meren en plassen’ werd georganiseerd 

over de vis van het jaar 2007: de snoekbaars. 

Ruim honderd deelnemers werden die dag 

geïnformeerd over deze vissoort en de ontwikke-

ling van de snoekbaarsbestanden in Nederland. 

Ook de dag met de bijeenkomst over het inzetten 

van vrijwilligers bij vismonitoring kon op veel 

belangstelling rekenen. Hier liggen duidelijk 

kansen voor het potentieel aan vrijwilligers 

waarover de georganiseerde hengelsport zou 

kunnen  beschikken. Andere thema’s die in het 

Vissennetwerk werden besproken waren de Kader-

richtlijn Water, Natura 2000 en het verkrijgen van 

meer aandacht voor vis bij bestuurders van 

overheden.

Bibliotheek

De bibliotheek van Sportvisserij Nederland is één 

van de grootste van Europa als het gaat om 

‘vis-literatuur’. Er zijn abonnementen op een fors 

aantal nationale en internationale tijdschriften. In 

2007 is de laatste NVVS literatuur toegevoegd 

aan de bibliotheek. Alles is opnieuw ingedeeld en 

de software waarmee in de bibliotheek kan 

worden gezocht is gestandaardiseerd. Naast een 

fysieke bibliotheek met boeken, tijdschriften, 

overdrukken, etc. beschikt Sportvisserij Nederland 

sinds 2006 ook over een digitale opslag van 

literatuur. Steeds meer literatuur wordt namelijk 

digitaal aangeleverd en opgenomen in de 

bibliotheek.

In 2007 is de ontsluiting van de literatuur 

gerealiseerd voor externen. Vanaf juli kan 

iedereen via internet in de bibliotheek van 

Sportvisserij Nederland zoeken. Gemiddeld 

hebben 74 externe mensen per maand de 

bibliotheek via de website bezocht en leenop-

drachten gedaan.



Sportvissen is ‘hot’ onder de jeugd.
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32 Meer dan een half miljoen jeugdige sportvissers zijn de toekomst voor de hengelsport in 
Nederland. Sportvisserij Nederland en de aangesloten hengelsportverenigingen helpen al 
deze kids goed (of nóg beter) te vissen en op een verantwoorde manier met de vis én de 
natuur langs de waterkant om te gaan. Het jeugdwerk is de basis voor een ook in de 
toekomst bloeiende sportvisserij.

Werken aan de toekomst

In trek bij de jeugd

Speerpunt

Sportvissen is de laatste jaren onder de jeugd bezig 

aan een flinke opmars. Sportvisserij Nederland 

stimuleert deze ontwikkeling waar mogelijk en 

heeft de jeugd als een speerpunt van haar beleid. 

Praktisch betekende dit in 2007 veel aandacht voor 

de jeugdige sportvisser. Zo konden kinderen op de 

landelijke hengelsportbeurs Visma een tuigje leren 

maken, een kunstvlieg binden, karperonderlijnen 

knopen of een kunstaascreatie fabriceren. Verder 

ondersteunde Sportvisserij Nederland waar 

mogelijk en nodig hengelsportverenigingen met 

jeugdactiviteiten en werd de jeugddag van de 

Karperstudiegroep Nederland op het kantoor in 

Bilthoven gehouden.

Jeugdbegeleider

Met de groeiende populariteit van het sportvissen 

onder de jeugd, bestond in 2007 ook weer de 

behoefte aan gekwalificeerde begeleiders bij de 

jeugdafdelingen van hengelsportverenigingen. De 

praktijkgerichte Cursus Jeugdbegeleiding van 

Sportvisserij Nederland voorzag wederom in de 

stijgende vraag naar jeugdbegeleiders.

Jeugdbegeleiding

Datum Locatie Aantal 
deelnemers

15 mei Bilthoven 20

21 september Heerenveen 13

11 oktober Bilthoven 15

Totaal 45 deelnemers, 3 cursussen

Vismeester

Op de in 2006 naar alle basisscholen in Nederland 

uitgestuurde mailing waarin Sportvisserij Neder-

land aanbood om vislessen/-excursies te verzorgen, 

kwam een overweldigende respons van ruim 500 

scholen. Vanwege het feit dat Sportvisserij 

Nederland zelf niet de mankracht had om binnen 

een redelijke termijn aan deze vraag te kunnen 
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Via vislessen maakt de schooljeugd kennis met het sportvissen.

Op hengelsportbeurzen en tijdens vislessen op basisscholen wordt de jeugd enthousiast gemaakt voor de hengelsport.

voldoen, is in 2007 de Cursus Vismeester gestart. 

In deze korte cursus leren gecertificeerde 

jeugdbegeleiders hoe ze het best vislessen op 

basisscholen kunnen organiseren. Het gaat hierbij 

om voorlichting te geven over de vissen in de 

Nederlandse wateren, hun leefomgeving en het 

sportvissen als vorm van recreatie. Middels deze 

voorlichting krijgt ook een groot deel van de jeugd 

die niet is aangesloten bij een hengelsportvereni-

ging de kans kennis te maken met de wereld onder 

water en het sportvissen.

Vismeester

Datum Locatie Aantal deelnemers

29 mei Bilthoven 16

Totaal 16 deelnemers, 1 cursus

Stekkie.nl

Om de jeugdige sportvisser op een eigentijdse en 

passende manier van informatie over de vissport 

te voorzien, is Sportvisserij Nederland in 2007 

gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe 

jeugdwebsite www.stekkie.nl. Op deze op Hyves 

geïnspireerde interactieve website kan de jonge 

sportvisser online leren, zichzelf en zijn vangsten 

laten zien en zijn belevingen (visfoto’s, -filmpjes 

en -verhalen) van de sportvisserij delen met 

andere kids. Onder de paraplu van het Stekkie-

label zullen in 2008 ook instructie- en hengel-

sportmaterialen voor de jeugd op de markt 

worden gebracht. 

JeugdVISpas

Tot hun 14de jaar mogen kinderen onder 

begeleiding van een volwassene die in het bezit 

is van de juiste papieren, met één hengel zonder 

vergunning vissen. Vergeleken met voorgaande 

jaren (altijd een visvergunning verplicht) is de 

sportvisserij voor kinderen hiermee in 2007 

dankzij het nieuwe stelsel van visdocumenten 

eenvoudiger toegankelijk geworden. 

Vist de jeugd alleen met één hengel en niet op 

roofvis in de directe woonomgeving, dan hebben 

ze aan een jeugdvergunning van de plaatselijke 

hengelsportvereniging genoeg. 

Voor de ambitieuze jeugdige sportvisser die 

graag met twee hengels op karper of met 

kunstaas op roofvis wil vissen, heeft Sportvisserij 

Nederland de JeugdVISpas in het leven geroe-

pen. Hiermee kan de sportvissende jeugd tot 14 

jaar terecht in alle wateren waar ook met de 

VISpas mag worden gevist. Vergeleken met 

voorgaande jaren is het sportvissen voor deze 

hengelaartjes goedkoper geworden, omdat de 

kosten van de voormalige sportvisakte voor hen 

zijn komen te vervallen.

 



Groot succes in 2007 met goud op het WK Bootvissen voor Eric 
Goossens én goud voor Jan Hennekam op het WK Kustvissen.

Binnen de sportvisserij neemt de wedstrijdsport een belangrijke plaats in. Sportvisserij 
Nederland organiseert jaarlijks de verschillende Nederlandse kampioenschappen en 
vaardigt nationale ploegen af naar de officiële internationale kampioenschappen. Dit 
betreft onder meer wedstrijden voor junioren en senioren, individueel en voor korpsen, 
zoet en zout, vanaf boten en voor vliegvissers. Met maar liefst twee Nederlandse wereld-
kampioenen was 2007 een zeer geslaagd wedstrijdjaar.

Strijd om de top

Nationale en internationale viswedstrijden

Breedtesport en topsport

Het wedstrijdvissen is onder te verdelen in breedte-

sport en topsport. In de eerste categorie kunnen 

wedstrijdvissers zich via regionale voorselectiewed-

strijden plaatsen voor de verschillende Nederlandse 

kampioenschappen (Junioren, Senioren, Korpsen, 

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

organiseert Sportvisserij Nederland de Nationale 

Topcompetitie Zoet. Op basis van de resultaten in de 

acht wedstrijden van de Topcompetitie selecteren de 

bondscoaches de wedstrijdvissers (senioren en 

junioren) die het volgende jaar zullen deelnemen aan 

het Wereldkampioenschap, Europees Kampioenschap 

en andere officiële interlandwedstrijden. 

De landelijke wedstrijden worden door de Commissie 

Organisatie Wedstrijden en het bureau van Sportvis-

serij Nederland georganiseerd met steun van vele 

vrijwilligers uit de regio. 

Nederlandse kampioenen in 2007

Zoetwater

Senioren Daniël Welzen, Hoensbroek

Junioren Daan van Berkel, Heesch (t/m 13 

jaar) en Roel Reuvers, Heythui-

zen (t/m 19 jaar)

Korpsen HSV Ons Genoegen, Roermond

Clubs HSV Renswoude, Renswoude

Vrije Hengel Theo Gerrits, Reek

Vliegvissen Bram Zanis, De Meern

Nationale Topcompetitie Zoet

Senioren John Savelkoul, Roosteren

Junioren Roy Vos, Sprang-Capelle

Kustvissen

Senioren Ivo Focke, Breskens

Junioren Mariska Janse, Westkapelle  

(t/m 13 jaar) en Jeromy van Houdt, 

St. Maartensdijk (t/m 19 jaar)

Dames Miranda Verschuren,  

Bergen op Zoom

Korpsen HSV De Edelkarper,  

Bergen op Zoom

Bootvissen zee

Senioren Eric Goossens, Bergen op Zoom



De Nationale Topcompetitie is 
wedstrijdvissen op het hoogste niveau.

Wereldkampioen Bootvissen Eric Goossens in actie.

Wereldkampioenen

2007 was een bijzonder wedstrijdjaar waarin 

maar liefst twee Nederlanders wereldkampioen 

werden in hun wedstrijddiscipline. Zo won Eric 

Goossens op overtuigende wijze de gouden 

medaille op het WK Bootvissen in het Belgische 

Blankenberge. De Nederlandse equipe viste zich 

met een vierde plaats net niet in de medailles. Op 

het WK Kustvissen in het Braziliaanse Vitoria wist 

Jan Hennekam knap beslag te leggen op de 

eerste plaats. Ook hier greep de Nederlandse 

ploeg met een vierde plek net naast het ereme-

taal. Over deze wereldkampioenen werd uitge-

breid gepubliceerd in de hengelsportmedia en in 

de pers.

Internationaal was er verder een goede klasse-

ring voor het Nederlandse team op het wereld-

kampioenschap zoetwater in Hongarije (zesde 

plaats). 

Succesvol damesteam zoet

Nieuw in 2007 was de afvaardiging van een 

Nederlands damesteam naar het wereldkampi-

oenschap zoet in Toledo Spanje. Het jeugdige 

Nederlandse team, vooral geselecteerd uit de 

Nationale Topcompetitie Zoet Junioren, kreeg 

veel aandacht van de Nederlandse media en trad 

aan in diverse televisieprogramma’s. Kortom: 

veel positieve en aansprekende publiciteit. 

Uitgerust in vol oranje ornaat stonden zij tijdens 

het WK zelf ook volop in de belangstelling. Te 

meer daar de damesploeg het dankzij een zeer 

gedegen voorbereiding prima deed. In een sterk 

bezet deelnemersveld werd een fraaie zesde 

plaats behaald.

Coaching

Vier coaches verzorgden in 2007 de begeleiding 

van de wedstrijdvissers in de nationale teams 

Zoet. Jan van Schendel en Willem Raven deden 

dit bij de senioren, André Claessen en Martin van 

der Aa hadden de junioren onder hun hoede. 

Gezamenlijk waren zij nauw betrokken bij de 

totstandkoming van het eerste Nationale 

Damesteam Zoet. Vanwege persoonlijke - en 

gezondheidsomstandigheden zijn André 

Claessen en Martin van der Aa in september 

2007 teruggetreden als coaches. Daarop is 

besloten om de coaching van de senioren en 

junioren vanaf dat moment samen te voegen. Ter 

vervanging van beide coaches is André Schipper 

begin 2008 toegevoegd aan de technische staf.

De begeleiding van de nationale teams Zout was 

in 2007 in handen van Wil Franken (Bootvissen),  

Frank van Schilt (Kustvissen Senioren), Henri 

Karremans (Kustvissen Junioren) en Hans 

Willemse (Kustvissen Dames).

Aansluiting bij NOC*NSF

In de loop van 2007 zijn er door Sportvisserij 

Nederland de eerste verkennende gesprekken 

gevoerd met het Nederlands Olympisch 

Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). 

Inzet van deze gesprekken was om te onderzoe-

ken of Sportvisserij Nederland zich als lid bij het 

NOC*NSF, de bundeling van de georganiseerde 

sport in Nederland, aan zou kunnen sluiten. 

Aansluiting leek beide partijen perspectiefvol. 

Afgesproken is gezamenlijk een vervolgtraject in 

te gaan om de mogelijkheden verder te onder-

zoeken en bij de sportbonden binnen het 

NOC*NSF voldoende draagvlak te creëren, met 

als doel om in mei 2009 tot een beslissing te 

komen. 

Sponsoring

De topsportprestaties van de Nederlandse 

wedstrijdvissers worden mede mogelijk gemaakt 

door de financiële en materiële ondersteuning 

van sponsoren. In 2007 werden de ‘zoete’ 

nationale seniorenteams bij de heren gespon-

sord door Ultimate. Zij sponsorde samen met 

Sensas ook de Nationale Topcompetitie. Sensas 

ondersteunde samen met Heledirn ook nog het 

team dames Zoet. Het WK-bootteam werd 

gesponsord door Grauvell.
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Wedstrijdresultaten 2007

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 Confede-

ration Internationale de la Pêche Sportive (CIPS). Sportvisserij Nederland is hierbij aangesloten.

NK Zoetwater Junioren  1 september - Arkervaart bij Nijkerk

- categorie A: 14 t/m 19 jaar 

NK 84 dlnrs. (2006: 85) – selecties 272 dlnrs. (2006: 273)

1 Roel Reuvers, HSV het Leudal - Heythuysen 3.390 gram

2 Björn Kienhuis, HSV Vislust – Almelo 3.300 gram

3 Anja Groot, HSV Kennemerland - Beverwijk 2.730 gram

- categorie B: 10 t/m 13 jaar 

NK 56 dlnrs. (2006: 54) – selecties 208 dlnrs. (2006: 203)

1 Daan van Berkel, HSV De Bleeken - Vinkel 4.150 gram

2 Daan Beeren, HSV ’t Bliekske - Horst 2.580 gram

3 Wouter Klöne, HSV Ons Genoegen - Spijkenisse 1.670 gram

NK Zoetwater Individueel  25 augustus – Julianakanaal bij Roosteren

NK 173 dlnrs. (2006: 190) – selecties 1097 dlnrs. (2006: 1126)

1 Daniël Welzen, HSV Verenigde Vrienden - Grevenbicht 6.070 gram

2 Ad van Rossum, HSV De Berm - Boxmeer 5.090 gram

3 Piet Michiels, HSV Hoop op Geluk - Nijkerk 4.880 gram

NK Zoetwater Korpsen  29 september – Noordhollands kanaal bij ‘t Zand

NK 37 korpsen (2006: 40) – selecties 169 korpsen (2006: 159)

1 HSV Ons Genoegen - Roermond

 bestaande uit Jack Valkenburg, Ron Steyvers, Dieter Friederichs, 

 Ton Post en Thijs Lupsen 24 punten

    39.860 gram

2 HSV Groot Rotterdam, korps 2 - Rotterdam 25 punten

3 HSV De Blankvoorn – Blijham 33 punten

NK Clubs  15 september – Workumertrekvaart bij Parrega

NK 26 clubs (2006: 32), geen selecties

1 HSV Renswoude - Renswoude

 bestaande uit Jeffrey Bakkernes, Daan van Berkel, Nico Bakkernes, 

 Hennie v.d. Bruggen en Frans van Berkel 12 punten

    23.120 gram

2 HSV Het Stekelbaarsje – Arkel 36 punten

3 HSV De Rietvoorn – Kootstertille 37 punten

NK Vrije Hengel  8 september – Amertak bij Geertruidenberg

NK 76 dlnrs. (2006: 70) – selectie 492 dlnrs. (2006: 457)

1 Theo Gerrits, HSV Moby Dick - Megen 4.140 gram

2 Marco Hijne, HSV V.Z.O.D. - Assendelft 2.860 gram

3 Martin te Pest, HSV De Alver - Westervoort 1.490 gram

NK Vliegvissen  3 juni – Forellenvijver Baggelhuizen, Witten

NK 35 dlnrs. (2006: 33) 

1 Bram Zanis   30 vissen, 130 punten

2 Niels Akkermans 30 vissen, 129 punten

3 Joop Stinissen  20 vissen, 88 punten



Topcompetitie Zoetwatervissen  8 wedstrijden van april t/m oktober

144 dlnrs. senioren (2006: 135) – 22 dlnrs. junioren (2006: 24)

Senioren:

1 John Savelkoul  21 kl.punten,  35.590 gram

2 Dieter Friederichs 22 kl.punten,  42.025 gram

3 Christian Surquin 25 kl.punten,  35.560 gram

Junioren: 

1 Roy Vos   16 kl.punten, 35.450 gram

2 Anja Groot   20 kl.punten,  34.130 gram

3 Sjors Milder   26 kl.punten,  26.140 gram

NK Kustvissen Jeugd  3 november, Europoort

- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 24 dlnrs. (2006: 32)

1 Jeromy van Houdt, HSV De Zeebaars - Scherpenisse 288 cm

2 Jeroen den Engelsman, HSV De Zeebaars - Scherpenisse 279 cm

3 Edwin van Tienen, HSV De Eurovissers - Schiedam 254 cm

-  categorie B: 10 t/m 13 jaar – 18 dlnrs. (2006: 16) 

1 Mariska Janse, HSV Westkapelle - Westkapelle 365 cm

2 Adriaan Provoost, HSV Westkapelle - Westkapelle 313 cm

3 Adriaan Dronkers, HSV Westkapelle - Westkapelle 245 cm

NK Kustvissen Dames  3 november, Europoort

26 dlnrs. (2006: 21) 

1 Miranda Verschuren, HSV D.V.T.V. - Halsteren 160 cm

2 Janet Verlinde, HSV De Eurovissers - Schiedam 108 cm

3 Miranda Willemse, HSV De Edelkarper - Bergen op Zoom   77 cm

NK Kustvissen Individueel en Korpsen  27 oktober – Afsluitdijk

Individueel: 221 dlnrs. (2006: 222) - selecties dlnrs. 450 (2006: 434)

1 Ivo Flocke, HSV De Krabbe -  Burgh-Haamstede 133 cm

2. Roelof Jipping, HSV De Snoek - Hippolytushoef 126 cm

3 Xander Speet, HSV De Snoek - Hippolytushoef 123 cm

Korpsen: 25 korpsen (2006: 25) - selecties 77 korpsen (2006: 78)

1 1e korps van HSV De Edelkarper - Bergen op Zoom,   30 punten, 371 cm

 bestaande uit Jan Stam, Remi Lindhout, Eric Goossens, 

 Arjan Rijnberg en Jan Hennekam  

2 1e korps HSV De Eurovissers - Schiedam  63 punten, 255 cm, 30 stuks

3 4e korps HSV De Oosterscheldevissers - St. Maartensdijk  63 punten, 255 cm, 16 stuks

NK Bootvissen 2006-2007  15 april – Noordzee vanuit Neeltje Jans 

NK 30 dlnrs. (2006: 30) – selecties 88 dlnrs. (2006: 92)

1 Eric Goossens, HSV De Edelkarper - Bergen op Zoom  11.240 punten

2 Sjaak Verburg, HSV De Edelkarper - Bergen op Zoom  11.070 punten

3 Gerrit Koster, HSV Starfish - Schoorl    7.780 punten

NK Bootvissen 2007-2008  9 december – Noordzee vanuit Neeltje Jans

NK 30 dlnrs. (2007: 30) – selecties 82 dlnrs. (mrt. 2007: 88)

1 Eric Goossens, HSV De Edelkarper - Bergen op Zoom  6.360 punten

2 Arjan Rijnberg, HSV ’t Scharretje - Oud-Vossemeer  5.980 punten

3 Louis van Bommel, HSV De Edelkarper - Bergen op Zoom  5.320 punten



De kersverse Nederlandse afvaardiging op het WK Zoet ‘Dames’ in Toledo presteerde uitstekend met een zesde plaats.
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WK Zoetwater Junioren

30 juli - 5 augustus  

Pardubice, Tsjechië - 18 landen - 12e plaats 

EK Zoetwater Individueel/Landenteams

17 - 24 juni  

Cava Lama, Italië – 25 landen - 9e plaats 

WK Zoetwater Individueel/Landenteams  

2 - 9 september  

Velence, Hongarije - 40 landen - 6e plaats

WK Zoetwater Dames

20 - 27 augustus  

Toledo, Spanje - 14 landen - 5e plaats

WK Zoetwater Korpsen

3 - 10 juni  

Capljina, Bosnië Herzegovina - 25 landen - 24e plaats

Meerlanden Zoetwater

4 - 7 juli  

Purbach, Oostenrijk - 6 landen - 6e plaats landen

Nederland-Luxemburg Zoetwater

13 - 15 juli  

Pr. Margrietkanaal, Nederland - 2 landen - 1e  plaats

Nederland-België-Duitsland-Luxemburg Junioren

8 - 9 juni  

Mettlach, Duitsland - 4 landen - 3e plaats

EK Vliegvissen

21 - 28 augustus  

Sunnfjord, Noorwegen - 21 landen - 18e plaats 

WK Vliegvissen

13 - 20 juni  

Kemi-Sumo, Finland - 22 landen - 20e plaats

WK Bootvissen

30 september - 6 oktober  

Blankenberge, België - 14 landen - 4e plaats team, 

Eric Goossens Wereldkampioen

WK Kustvissen Junioren

18 - 25 september  

Labenne, Frankrijk - 7 landen - 5e plaats

 

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren  

13 - 21 oktober  

Vitoria, Brazilië - 13 landen - 4e plaats team,

   

Jan Hennekam Wereldkampioen

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames  

13  -21 oktober  

Vitoria, Brazilië - 9 landen - 7e plaats

WK Kustvissen Korpsen

2 - 8 juni  

Blankenberge, België - 19 teams - 

HSV Ter Heyde 15e plaats en 

HSV De Zeenaald, Melissant 16e plaats

Engeland-België-Nederland Kustvissen 

15 - 17 juni  

Dover, Engeland - 3 landen - 2e plaats

Internationale wedstrijden

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



Het bestuur van Sportvisserij Nederland voor het kantoor in Bilthoven. Louis Antonis uit Bergeijk werd als jeugdbegeleider van het Jaar 2007 gekozen.

de visdocumenten, de problematiek rond de aal, de 

effecten van de aalscholvers op de visstand, het 

voortbestaan van de Kamer voor de Binnenvisserij, 

de regeling Grote Vistuigen van het ministerie van 

LNV, de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 

2000, de zeevisserij en de ontwikkelingen met 

betrekking tot de beroepsvisserij. Daarbij werd 

uitvoerig gesproken over diverse verenigingszaken 

en het op te stellen landelijke beleidsplan sportvis-

serij. Met de leden werd intensief contact onder-

houden en er zijn tal van representatieve werk-

zaamheden verricht. 

Als jeugdbegeleider van het Jaar 2007 werd Louis 

Antonis uit Bergeijk gekozen.

In het kader van het 100-jarig bestaan in 2006 

werd als cadeau aan de stichting One Fine Day, die 

zeiltochten op het IJsselmeer organiseert voor 

minderbedeelde jongeren, een nieuw grootzeil 

aangeboden. Tevens werd afgesproken dat deze 

stichting de komende vijf jaar een financiële 

bijdrage van Sportvisserij Nederland ontvangt.

Voorzittersoverleg

Op 7 april en 10 november 2007 vond sonderend 

en informatief overleg plaats tussen het bestuur en 

de voorzitters van de federaties en specialistenor-

ganisaties. Belangrijkste onderwerpen waren de 

voortgang van de VISpas, de problematiek van de 

ernstig bedreigde aalstand en het op te stellen 

landelijke beleidsplan sportvisserij. Op 1 juni 2007 

werd een gezamenlijke visdag georganiseerd in 

Lemmer, waar de federatie Friesland gastheer was.

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepelorganisatie van de georganiseerde hengel-
sport in Nederland. Zij kent een verenigingsstructuur. Via democratische besluitvorming 
wordt – getrapt via de aangesloten sportvissers, 904 lokale hengelsportverenigingen, negen 
regionale federaties en drie landelijke specialistenorganisaties – het landelijk beleid bepaald.

Vereniging

Organisatie

Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergade-

ring van federaties en specialistenorganisaties. 

Hier wordt over het beleid besloten. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en 

-uitvoering. Hierbij wordt de vereniging bijgestaan 

door haar bureau met ruim 45 professionele 

medewerkers. De directeur van het bureau is 

tevens ambtelijk secretaris van de vereniging.

Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 

2007 werden het jaarverslag en de jaarrekening 

over 2006 vastgesteld. Voorts werd de meerjaren-

begroting voor 2007, 2008 en 2009 goedgekeurd 

en de landelijke afdrachten voor de aangesloten 

sportvissers voor 2008 en 2009 bekrachtigd. De 

structuur en procedures met betrekking tot de 

VISpas werden in het huishoudelijk reglement 

vastgelegd. Een nieuw decoratiebeleid voor de 

vereniging werd aangenomen. Als bestuurslid 

werden mevrouw Veenstra en de heren Enklaar en 

Biondina her-/verkozen. Voorts waren er presenta-

ties over het nieuwe visserijbeleid vanuit het 

ministerie van LNV, onderzoek naar de migratie 

van vis, een op te starten interactieve website voor 

kinderen, de voortgang van de nieuwe visdocumen-

ten, het opstellen van een nieuw landelijke 

beleidsplan voor de sportvisserij en de aanpak van 

de waterschapsverkiezingen in 2008.

Bestuur

Het bestuur vergaderde maandelijks. Belangrijke 

thema’s waren onder meer de ontwikkelingen rond 



In het kader van het 100-jarig bestaan in 2006 werd als cadeau aan de stichting One Fine Day, 
die zeiltochten op het IJsselmeer organiseert voor minderbedeelde jongeren, een nieuw 
grootzeil aangeboden. 
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Opheffing OVB

Door de wijziging van de Visserijwet per 1 januari 

2007 werd het zelfstandige bestuursorgaan 

Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij 

juridisch opgeheven, waarmee ook het formele 

samengaan met Sportvisserij Nederland een feit 

werd. Vanuit de directeur van Sportvisserij 

Nederland werden de afrondende werkzaamheden 

rond de opheffing van de OVB verricht. De 

jaarrekening van de OVB over 2006 werd opge-

steld en na goedkeuring door de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de 

minister van Financiën ging het vermogen van de 

OVB over op Sportvisserij Nederland.

Bureau

Na de samenvoeging van de medewerkers van OVB 

en NVVS per 1 januari 2006 in de nieuwe organisa-

tie Sportvisserij Nederland, is er ook in 2007 hard 

gewerkt aan de verdere stroomlijning van de 

nieuwe bedrijfsorganisatie. Hierbij stonden het 

behouden en verbeteren van de mogelijkheden 

voor de sportvissers en visstand in Nederland 

voorop. De nieuwe organisatie Sportvisserij 

Nederland werd krachtig neergezet, waarbij 

intensief werd samengewerkt met de federaties, 

hengelsportverenigingen en specialistenorganisa-

ties. Ook de relatienetwerken van de nieuwe 

organisatie werden uitgebreid. Samenwerking, 

krachtenbundeling, belangenbehartiging en 

communicatie waren hierbij de kernpunten. 

Wat betreft de bedrijfsvoering werd eind 2007 

overgegaan op een nieuw boekhoud-, abonnemen-

ten- en relatiemanagementsysteem van AFAS. Vele 

bestanden moesten hiertoe worden overgezet en 

werden tegelijkertijd opgeschoond. Tevens is een 

start gemaakt met een centraal adressensysteem 

waarmee in één keer mutaties in alle geautomati-

seerde applicaties binnen Sportvisserij Nederland 

kunnen worden doorgevoerd. De volledige 

implementatie van dit laatste systeem zal in de 

loop van 2008 worden afgerond.

Personeel

Bij aanvang van 2007 telde Sportvisserij Nederland 

47 medewerkers met een volledig of deeltijd 

dienstverband. In de loop van het jaar werd 

afscheid genomen van Ed van der Kerff (vanwege 

gezondheidsredenen), Gé van Beek (in onderling 

overleg) en Twan Leijzer (andere baan). Van Linda 

Uytdewillegen werd het tijdelijke contract niet 

verlengd en Annie Schoen, Robert Weijman en 

Maikel van Breugel gingen in deeltijd werken. Voor 

openstaande vacatures werden aangetrokken 

Frans Boonstra, Regina Peek, Ruud Pannekeet, 

Jan-Willem Kroon en Kevin de Zwart. Als start 

kregen zij een jaarcontract. Daarnaast vervulden 

diverse studenten een stage bij Sportvisserij 

Nederland.

Twee medewerkers, George Hampsink en Jaap 

Quak, vierden in 2007 hun 25-jarig jubileum bij 

Sportvisserij Nederland (en haar voorgangers).

Met de Personeelsvertegenwoordiging voerde de 

directeur ieder kwartaal overleg over beleid en  

ontwikkelingen in de organisatie in relatie tot de 

personeelsbelangen.

Het verzuimpercentage lag in 2007 op vijf procent. 

Met aftrek van het verzuim van een medewerker 

die een groot deel van het jaar ernstig ziek is 

geweest (thans hersteld) zou het verzuimpercen-

tage drie procent zijn geweest.

Eind 2007 kende Sportvisserij Nederland een 

personeelsbestand van 44,4 fte.



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

Dik Enklaar, 

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

 E-mail: d.enklaar@hsvdesnoek.nl Mobiel: 06-53373094

Penningmeester

Leo Overdijkink, 

Zonnedauwstraat 12, 1531 SM  Wormer Tel: 075-6423576 

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

Commissaris Communicatie en educatie

Hans Spruijt, 

St. Jorisweg 83, 3311 PK Dordrecht Tel:078-6140317

 E-mail: hsmj@planet.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: sloot983@planet.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

Adressen (per 1 juni 2008)
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Erelid

A.A. van Overveld

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 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

Zout

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

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

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

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



Bureau Sportvisserij Nederland

 

Joop Bongers, directeur

Afdeling Bedrijfsvoering

Simone van den Essenburg (hoofd)

Paulien Frentz Wim Pindus

Astrid Galis - Aleman Tineke Prins

Lindsay de Haan Edith Snijders

Bernard Koolen René Veltman

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 Connie Kolfschoten

Ruud Pannekeet

Cluster visdocumenten & controle

Jan Kamman (hoofd)

Frans Boonstra  Gerben Koopmans

Frans Jacques Regina Peek

Paula Klarenbeek

Afdeling Communicatie en Educatie

Onno Terlouw (hoofd)

Joran Bal Mecheline Muts - Thissen

Danny Bok Wannes Rovers

Sjoerd Boomsma Juul Steyn

Gerwin Gerlach Ed Stoop

George Hampsink Bert Zoetemeyer

Jolanda Kok - Van Doggenaar Kevin de Zwart
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Financiële gegevens

Balans per 31 december 2007

Activa (€)  31 december 2007 31 december 2006

Vaste activa

Materiële vaste activa  323.942  270.974

Financiële vaste activa  570.008  

    893.950  270.974

Vlottende activa

Vorderingen 

Debiteuren  1.086.288  61.411

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen  10.694  8.253

Overige vorderingen en  

overlopende activa  543.176  588.094

    1.640.158  657.758

Liquide middelen   3.986.018  2.375.990

    6.520.126  3.304.722

     

Passiva (€)  31 december 2007 31 december 2006

Eigen vermogen   

Algemene reserve  4.333.728  933.409

Fonds BOA ondersteuning  112.968  50.000

Fonds Verbetering  

Sportvisserijmogelijkheden  390.525  200.000

Overige bestemmingsfondsen  440.567  200.000

    5.277.788  1.383.409

Kortlopende schulden 

Crediteuren  461.760  643.198

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen  26.094  105.412

Overige schulden en  

overlopende passiva  754.484  1.172.703

    1.242.338  1.921.313

    6.520.126  3.304.722



Winst en verliesrekening over 2007

   2007 (€)  2006 (€)

 

Baten

Afdrachten sportvissers  6.531.206  1.574.699

(VISpas/Kleine VISpas)

Bijdrage wettelijke taken OVB  -  5.300.000

Algemeen / vereniging  42.139  50.808

Belangenbehartiging  -  13.250

Advisering en begeleiding  369.714  138.114

Kennis en informatie  90.708  38.120

Visdocumenten en controle  6.736  -95

Communicatie  576.663  553.319

Educatie  19.755  44.610

Wedstrijden  94.045  95.060

Totale baten   7.730.966  7.807.885

Lasten

Algemeen/vereniging  114.937  123.612

Belangenbehartiging  92.374  121.482

Advisering en begeleiding  391.285  417.622

Kennis en informatie  193.960  142.565

Visdocumenten en controle  1.302.726  1.590.614

Communicatie  1.509.953  1.572.444

Educatie  41.700  112.236

Wedstrijden  195.521  171.006

   3.842.455  4.251.581

Personeelskosten  2.670.943  2.426.920

Afschrijvingen materiële  

vaste activa  169.261  72.309

Overige bedrijfskosten  651.152  748.442

Totaal bedrijfskosten   3.491.356  3.247.671

Totale lasten   7.333.811  7.499.252

Financiële baten minus lasten   74.389  48.585

Resultaat   471.544  357.218



2006 verschil 2006-20072007

*) Bij deze federaties hebben zich in 2007 een aantal nieuwe hengelsportverenigingen aangesloten

Daarnaast werden in 2007 door Sportvisserij Nederland 155.101 Kleine Vispassen aan niet-aangesloten sportvissers verstrekt.

Het totaal aantal sportvissers dat in 2007 door Sportvisserij Nederland werd overkoepeld bedroeg - onder aftrek van extra VISpassen en 

dubbels met de Kleine VISpas - 561.000 personen.
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Overzicht aantallen aangesloten sportvissers

Federaties VISpas jeugd-

VISpas

extra 

VISpas 

binnen 

federatie

extra 

VISpas 

buiten 

federatie

zee-

VISpas

Totaal Aantal  %

Groningen Drenthe 44.512 44.922 3.081 820 0 0 48.823 4.311 9,7

Friesland 22.863 24.998 641 49 60 37 25.785 2.922 12,8

Oost-Nederland 52.031 54.377 2.540 918 268 0 58.103 6.072 11,7

NoordWest Nederland * 37.590 54.673 2.219 1.434 362 467 59.155 21.565 57,4

Gooi- en Eemland 25.002 26.200 1.057 446 1.062 3 28.768 3.766 15,1

Randmeren 11.125 11.214 1.298 201 288 5 13.006 1.881 16,9

Midden Nederland * 30.534 35.476 1.631 531 586 2 38.226 7.692 25,2

Zuidwest Nederland * 107.554 113.107 4.887 2.048 1.651 4.575 126.268 18.714 17,4

Limburg 22.183 27.881 897 553 140 3 29.474 7.291 32,9

Totaal 353.394 392.848 18.251 7.000 4.417 5.092 427.608 74.214 21,0



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) 

J. Pepping, p/a Postbus 12, 8380 AA Vledder  

Tel: 0521 - 380904

E-mail: j.pepping@xs4all.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 

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

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



Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl


