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André vAn peppen (5)

Wat is uw achtergrond? 
“Ik ben Delftenaar in hart en nieren. Daar ben ik 57 
jaar geleden geboren en woon ik – samen met mijn 
vriendin – nu nog steeds. Zelf heb ik twee dochters 
en mijn vriendin heeft een dochter en een zoon. 
In het dagelijks leven werk ik als adjunct-directeur onderwijs bij de TU Delft.” 

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis al van jongs af aan. Voornamelijk op snoek en snoekbaars, met de 
vliegenhengel of trollend met kunstaas vanuit mijn boot, maar soms kies ik 
ook het ruime sop om te zeevissen. 
Sinds 2007 ben ik voorzitter van Visstad Beheer Commissie Delfland (VBC). 
In die hoedanigheid heb ik natuurlijk al veel met het Hoogheemraadschap te 
maken. Daarbij ben ik contactpersoon tussen de VBC Delfland en de hengel-
sportvereniging Sportvisserijbelangen Delfland

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik heb voor Water Natuurlijk gekozen omdat deze partij niet gebonden is aan 
een bepaalde politieke kleur. Water en natuur zijn immers ook niet gebonden 
aan een bepaalde politieke stroming. Ik vind dat de vier hoofdpunten van het 
programma niet los van elkaar te zien zijn, deze zijn allemaal integraal met 
elkaar verbonden.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“De Europese Kaderrichtlijn Water en het vismigratiebeleid van het 
Hoogheemraadschap geven een goede richting aan het verbeteren van 
de visstand en de hengelsport. In samenwerking met de hengelsportver-
enigingen uit de regio wil ik graag het visstandbeheer en de sportvisserij 
verbeteren in Delfland. Dit 
betekent dat ik wil luisteren 
naar de sportvissers en voor 
deze groep de spreekbuis 
wil zijn in het bestuur. Een 
eigenbelang heb ik hierbij 
niet. Al zou ik wel graag wat 
meer snoek vangen!”

Andere kandidaten voor de 
lijst Water Natuurlijk van het 
Hoogheemraadschap van 
Delfland zijn:
1. Ingrid ter Woorst;
2. Ben van der Velde;
3. Jeannine Engels.

HoogHeemrAAdscHAp 
vAn rijnlAnd

jAn oor (10)

Wat is uw achtergrond?
“Ik ben een geboren Amsterdammer, maar woon 
al twintig jaar in Nieuwkoop. Tot voor kort was ik 
raadgevend actuaris, daar ben ik mee gestopt. Na 
een oproep in Hét Visblad besloot ik me aan te melden voor Water Natuurlijk. 
Ik ben al vice-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers en dit lijkt 
mij een mooie extra uitdaging om me in te zetten voor de hengelsport.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik ben zelf een echte vliegvisliefhebber, maar andere visserijen vind ik ook 
leuk. Vroeger, toen ik druk was met werk en weinig tijd had, ging ik meestal 
een hele week naar een tropisch oord om te vissen. Nu zoek ik het dichter 
bij huis, bijvoorbeeld met de vliegenlat achter zeebaarzen aan bij de pier van 
IJmuiden.”

Waarom Water Natuurlijk?
“De reden waarom ik op deze lijst sta, is dat Water Natuurlijk één agendapunt 
heeft: water. Politieke partijen hebben altijd een dubbele agenda. Dan wordt 
het altijd een kwestie van geven en nemen, terwijl Water Natuurlijk zich op 
één onderwerp concentreert.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Ik word in de eerste plaats een zetbaas van de sportvissers en laat me graag 
door deskundigen adviseren als ik gekozen mocht worden. Als het op concrete 
speerpunten aankomt denk ik aan de volgende zaken: herstel vismigratie, 
terugdringen of visvriendelijker maken van gemalen, meer ruimte en ver-
plaatsingmogelijkheden voor de vis door versnippering van de polder tegen te 
gaan. Een ander belangrijk en lokaal punt is visvriendelijk maaien, dat gebeurt 
nog niet in Rijnland.”

Andere kandidaten voor de lijst Water Natuurlijk van Hoogheemraadschap 
Rijnland zijn:
1. Hans Schouffoer
2. Ede de Meijer
3. Martine Leeuwis

HoogHeemrAAdscHAp 
vAn delflAnd

Dit zijn jouw
sportviskandidaten van
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remco scHreuders (4)

Wat is uw achter-
grond?
“Ik ben 30 jaar en 
geboren en getogen in 
Klundert – letterlijk onder 
de rook van Moerdijk. 

In het dagelijks leven werk ik als projectleider 
waterbeheer bij ingenieursbureau Tauw. Daar houd 
ik me vooral bezig met projecten op het gebied van 
waterbeheer, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water 
en vismigratie.” 

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Buiten werktijd ben ik secretaris van de plaatse-
lijke vereniging KHSV ’t Wachtertje. Daarnaast maak 
ik deel uit van de Federatieve Adviescommissie 
Viswaterbeheer van Federatie Zuidwest Nederland 
en vertegenwoordig ik de hengelsport in de regio-
commissie West van waterschap Brabantse Delta. 
Naast praten over vis en vissen, ben ik zelf ook een 
fanatiek visser. Mijn grootste passie is het wed-
strijdvissen, maar met een gezin en allerlei andere 
activiteiten in de schaarse vrije tijd komt dat niet 
altijd even goed uit de verf. Gelukkig ben ik allround: 
ik vang ook graag karper en barbeel en ook een 
dagje vissen op zee sla ik zeker niet af.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik heb voor Water Natuurlijk gekozen omdat het 
staat voor veilig water in een mooie omgeving. Alle 
kandidaten hebben andere achtergronden en poli-

tieke voorkeuren, maar het belang van mooi water 
mét recreatieve mogelijkheden staat bij iedereen 
voorop.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Ik heb meerdere onderwerpen op mijn lijstje staan, 
maar het bereikbaar maken en houden van de 
viswateren in west Brabant staat bovenaan. Daar-
naast ben ik een fel tegenstander van ondoordachte 
waterkwaliteitsmaatregelen zoals Actief Biologisch 
Beheer. Ik hoop ervoor te kunnen zorgen dat het 
waterschap een organisatie wordt die oog heeft 

voor alle waterbelangen, dus ook recreatie – met 
het belang van de sportvisserij bovenaan!”

Andere kandidaten voor de lijst Water Natuurlijk 
van waterschap Brabantse Delta zijn:
1. Nol Verdaasdonk;
2. Lisette de Jong-Stabel;
3. Joop van Riet.

WATerscHAp BrABAnTse delTA

plonie vAn cAmpen (3)

Wat is uw achter-
grond?
“Ik ben 58 jaar, 
getrouwd, heb twee 
kinderen en inmiddels 
ook al drie kleinkinderen. 

Ik ben een geboren Zeeuwse, maar woon al sinds 
begin jaren ’80 in Geldrop. Van oorsprong ben ik 
chemisch analist en in de jaren ’90 heb ik de lera-
renopleiding Biologie gedaan in Tilburg. Ik werk bij 
de Brabantse Milieufederatie als beleidsmedewerker 
water en vanuit die rol coördineer ik de verkiezings-
campagne van Water Natuurlijk in Noord-Brabant. Ik 
zit inmiddels al acht jaar in het bestuur van water-
schap De Dommel en wil met deze ervaring graag 
ook de sportvisbelangen in het waterschapbestuur 
behartigen.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik ben waarschijnlijk een beetje een vreemde 
eend in de bijt: ik vis namelijk niet en heb dit ook 
nooit gedaan. Daarbij kom ik uit een omgeving 
– BMF en IVN – die niet altijd even positief tegen de 

hengelsport aankijkt. Dit is niet altijd terecht, weet 
ik uit mijn jarenlange goede relatie met Federatie 
Zuidwest Nederland! Ik heb vooral bewondering 
voor de manier waarop de sportvisserij de jeugd aan 
zich bindt. Mijn doel is namelijk altijd al geweest 
om de jeugd meer bij de natuur te betrekken. De 
hengelsport heeft ook een visie op water- en vis-
standbeheer waarin ik mij kan vinden.” 

Waarom Water Natuurlijk?
“Het feit dat Water Natuurlijk een breed gedragen 
en politiek onafhankelijke coalitie is, spreekt mij 
zeer aan. De nadruk die wordt gelegd op natuurlijk 
waterbeheer onderschrijf ik van harte vanuit mijn 
ervaring als waterschapsbestuurder. Uiteindelijk 
zijn bij natuurlijk waterbeheer de opbrengsten 
groter en de kosten lager dan bij conventionele 
technieken.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Op het gebied van vismigratie zal ik me ervoor 
inzetten dat het waterschap bij het onderhoud 
van beken ook rekening houdt met vissen en de 
sportvisserijmogelijkheden. Om de belangen van 
de hengelsport goed te kunnen behartigen, is het 

belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden 
van de nieuwste ontwikkelingen. Daar zal ik van 
mijn kant ook mijn best voor doen.”

Andere kandidaten voor de lijst Water Natuurlijk 
van waterschap De Dommel zijn:
1. Paul van Poppel;
2. Tiny Aarts;
4. Erik Perdijk.

WATerscHAp de dommel
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Wim vAn dijk (4)

Wat is uw achtergrond? 
“Ik ben Wim van Dijk uit Ameide. Na 34 
jaar lang gemeentelijk ambtenaar te zijn 
geweest, ben ik nu met de VUT en heb ik 
tijd over om mij met andere zaken bezig te 
houden. Ik ben al vele jaren voorzitter bij 

verschillende hengelsportverenigingen en heb verscheidene bestuursfuncties 
bekleed in andere besturen die over het water in de regio gaan – dus ik kan 
wel zeggen dat ik enige ervaring heb.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Mijn vader nam me vroeger mee uit vissen en inmiddels vis ik al 33 jaar 
(sowieso bijna elke zaterdag) op witvis met dezelfde vismaat. Lekker ontspan-
nend, geen gezeur.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Omdat we met drie belangenorganisaties samenwerken, denk ik dat we met 
deze partij een vuist kunnen maken. Natuurlijk is het een kwestie van geven 
en nemen, maar ik weet zeker dat we de neuzen in dezelfde richting kunnen 
krijgen. Het waterschap was altijd een wat star bestuur waarin de boeren de 
overhand hadden – wat overigens logisch is, het is tenslotte beroepsmatig hun 
belang. Maar wij hebben een andere kijk op dingen en kunnen andere zaken 
onder de aandacht brengen.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Het belangrijkste is simpel gezegd goed bevisbaar water. Dus schoon, 
kroosvrij water met een goede diepte – vooral in de polders die wij veel in de 
regio hebben. Een goede bereikbaarheid is erg belangrijk, het water moet voor 
vissers toegankelijk zijn. Helaas lopen er ook vissers rond die een rotzooi ach-
terlaten op hun stek, dus ik vind niet dat alle oevers visvriendelijk moeten zijn. 
Boeren moeten niet de dupe worden van sportvissers die visdraad achterlaten. 
Maar alle wateren langs de openbare weg moeten in ieder geval wel goed 
bereikbaar zijn of worden gemaakt.” 

WATerscHAp rivierenlAnd

ger vAn HouT (7)

Wat is uw achtergrond? 
“Ik woon in het Land van Maas en Waal en werk als consulent bij de Konink-
lijke Nederlandse Jagersvereniging en ben als bestuurder/vrijwilliger actief bij 
de federatie Midden Nederland. Uit ervaring weet ik wat belangrijk is voor de 
sportvisser, het viswater en de natuur er omheen.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Het jagen en vissen zit in mijn genen gebakken. Helaas komt het er door de 
volle agenda meestal niet van. Ik woon erg dicht bij de Waal en in de zomer 
probeer ik die achterstand in te halen. Ik heb dit jaar het barbelen ontdekt, erg 
leuk! In de wintermaanden ga ik graag achter de roofvis aan in de Loosdrecht-
se en Tienhovense Plassen.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Er worden bij het waterschap in toenemende mate veel beslissingen geno-
men die de belangen van de vis en de sportvisser direct raken. Het is daarom 
belangrijk dat wij daar stevig vertegenwoordigd zijn. Door de aansluiting bij 
Water Natuurlijk zijn we onderdeel van een partij met een achterban van 
enkele miljoenen leden en kunnen we écht het verschil maken. De kandidaten 
van de hengelsport staan doorgaans niet zo hoog op de lijst, dus we zijn afhan-
kelijk van zogenaamde ‘voorkeursstemmen’. Als we alle 46.000 stemgerech-
tigde sportvissers in dit waterschap met dit nummer van Hét Visblad weten 
te bereiken en zij (en hun familieleden) allemaal op een kandidaat van de 
hengelsport stemmen, gaat het zeker lukken om de sportvissers in het bestuur 
te krijgen.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Ten eerste moeten er niet te zware eisen aan de verplichte visplannen worden 
gesteld. De Kaderrichtlijn Water kan goed zijn voor de vis en sportvisser, als het 
ambitieniveau op een reëel niveau ligt. Het moet niet zo zijn dat alle brasem 
verplicht door beroepsvissers wordt weggevangen om het water helderder 
te maken. Andere belangrijke punten zijn de blijvende toegankelijkheid van 
natuurvriendelijke oevers en de aalscholverproblematiek. Van die laatste staat 
vast dat er in het Rivierengebied veel schade is. Er moet méér schuilmogelijk-
heid komen voor de vis en misschien moeten we zelfs drastischer maatregelen 
nemen. Ik verwacht niet dat iedereen daar zomaar achter gaat staan, dus we 
zullen dit goed moeten uitleggen.”

Andere kandidaten voor de lijst Water Natuurlijk van Waterschap Rivie-
renland zijn:
1.  Arjan Rijsdijk;
2.  Dick Kerkhof;
3.  Marc Laeven.
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WATerscHAp rivierenlAnd

roBin scHulze (12)

Wat is uw achtergrond? 
“Ik kom uit Tiel en ben ex-militair. Ik zou nu dus genoeg vrije tijd moeten heb-
ben, maar het tegendeel blijkt echter waar. Bij mijn visclub  “Onder Ons” ben 
ik voorzitter van de vispascontrolecommissie, doe ik elke donderdagavond de 
visvergunningenverkoop en zo zijn er nog een aantal zaken. Ik ben altijd druk 
met regelen en vergaderen.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis graag, maar het komt er de laatste tijd te weinig van. Als ik ga vissen, 
dan ga ik meestal met mijn zoon achter de witvissen aan. Dan gaan we ’s 
ochtends vroeg weg en keren we in de middag weer huiswaarts, zodat we nog 
tijd over houden voor andere dingen. Ik heb als het goed is binnenkort gelukkig 
weer wat meer tijd om te vissen.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Namens mijn hengelsportvereniging heb ik eerder al in de VBC Amsterdam-
Rijnkanaal gezeten en nu heb ik me hiervoor beschikbaar gesteld. Dit omdat 
het belangrijk is dat we als vissers een stem kunnen inbrengen. Doe je dat 
niet, dan weet je niks en kun je nergens over meebeslissen – je vist dan zoge-
zegd achter het net. Kijk naar de kribverlaging langs de Waal. Daar zijn we als 
vereniging en met federatie Midden Nederland ook druk mee bezig. We hopen 
door onze bemoeienis in ieder geval een aantal kribben te kunnen behouden.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Allereerst kan en moet de toegankelijkheid beter worden. Eén kant van het 
Amsterdam-Rijnkanaal is erg slecht bereikbaar, vooral voor minder validen, dus 
er moeten meer steigers komen. Natuurlijk dienen we ook rekening te houden 
met andere waterrecreanten, maar zelfs als je dat doet zijn er een hoop ver-
beteringen mogelijk. Daarnaast is de waterkwaliteit ook belangrijk. Gelukkig is 
er ook vanuit Rijkswaterstaat al veel meer aandacht voor de vissen. Zo zijn ze 
nu bezig met visvriendelijke gemalen. Andere speerpunten zijn baggeren van 
wateren en de aanleg van paaiplaatsen. Bij dit soort maatregelen moet echter 
eerst goed worden gekeken op welke plek wel en welke niet wordt ingegre-
pen. Veel visserijzaken zullen we daarom eerst in kaart moeten brengen.”

WATerscHAp HollAndse delTA

HAns spruijT (3)

Wat is uw achtergrond?
“Ik ben 52 jaar geleden geboren in de Alblas-
serwaard. Inmiddels woon ik in Dordrecht, ben ik 
getrouwd en de trotse vader van twee dochters. Na 
de School voor de Journalistiek heb ik vijf jaar als 
fotograaf rondgereisd in ontwikkelingslanden. Daarna heb ik bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken gewerkt. Daar hield ik me bezig met ontwikkelingssa-
menwerking. Momenteel werk ik nog steeds als journalist en fotograaf, daarbij 
geef ik ook communicatieadvies en les in schrijven.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Zoals zoveel sportvissers werd ik vroeger door mijn vader meegenomen naar 
de waterkant. We visten toen met de vaste hengel en gingen soms ook de zee 
op. Zo rond mijn 15e ben ik begonnen met vliegvissen. Dat is de visserij die ik 
momenteel het meest beoefen, al jaag ik ook graag op roofvis met kunstaas.
Tot afgelopen mei was ik ook bestuurslid en hoofdredacteur van de Vereniging 
Nederlandse Vliegvissers. Daarbij draai ik inmiddels ook weer een aantal 
jaren mee in het bestuur van Sportvisserij Nederland, waar ik de portefeuille 
communicatie en educatie beheer. Ook zit ik in het landelijk bestuur van Water 
Natuurlijk.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Het totaalpakket van Water Natuurlijk spreekt me aan. Ik zie in Water Natuur-
lijk een verbinding tussen natuurwaarden en recreatie: recreatie zorgt voor 
draagvlak voor natuur. Vissen is voor mij de ideale vorm van recreëren in de 
natuur, vooral ook omdat steeds mensen in Nederland tussen beton en asfalt 
wonen.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Ik zal in ieder geval in het bestuur voorstellen om geen zaken te doen met 
beroepsvissers die weigeren deel te nemen aan visstandbeheercommissies. 
Ook wil ik de discussie over actief biologisch beheer aangaan. Ik sta voor het 
aanpakken bij de bron en niet voor symptoombestrijding ten koste van de vis-
stand. Daarnaast wil ik goed samenwerken met de coalitiepartners. Natuurlijk 
om Water Natuurlijk een succes te laten worden, maar ook om de positie van 
de hengelsport te verbeteren.”

Andere kandidaten voor de lijst Water Natuurlijk van waterschap Hol-
landse Delta zijn:
1. Tea Both-Verhoeven;
2. Ellen Slachter;
4. Gerben Boot.
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kees poldermAn (4)

Wat is uw achtergrond? 
“Ik ben een geboren en getogen Zeeuw, al heb ik 
ook een tijd op het ‘vasteland’ gewoond. Ik ben 53 
jaar, gehuwd, vader van vier kinderen en opa van 
twee kleinkinderen. Ik ben als hogeschooldocent 
van de vakken economie en communicatie verbonden aan Hogeschool Zee-
land. Ik ben acht jaar Statenlid geweest en tien jaar mentor van de Zeeuwse 
studentenvereniging. Op dit moment ben ik voorzitter van een bovenregionale 
klachtencommissie in het onderwijs. Als de tijd het toelaat, ben ik ook graag 
op het water om te zeilen – en dan het liefst bij een windkracht van meer dan 
zes Beaufort.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik ben een liefhebber van vis en vissen. Ik heb altijd vanaf de Scheldedijken 
gevist. In de tijd dat ik niet in Zeeland woonde, viste ik met de dobber op 
witvis. Ik heb nooit bestuursfuncties gehad binnen een hengelsportvereniging 
of federatie. Wel ben ik sinds 2002 voorzitter van VBC Volkerak-Zoommeer. De 
sportvisserij is natuurlijk een belangrijke participant in deze VBC.”

Waarom Water Natuurlijk?
“De programmapunten van Water Natuurlijk – veiligheid, natuurlijkheid, hoge 
waterkwaliteit en betaalbaarheid – zullen alle Zeeuwen aanspreken. Water-
kwaliteit in de vorm van schoon en gezond water, spreekt me zelf het meest 
aan. Natuurlijkheid volgt dan als vanzelf. De andere twee programmapunten 
zijn natuurlijk ook belangrijk, maar zullen ook door andere partijen worden 
nagestreefd.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“De visstand en visserij moeten voor het waterschap meer zijn dan instru-
menten waarmee het probeert waterkwaliteitsdoelen te halen. Vandaar dat er 
meer aandacht moet worden geschonken aan het herstel van watersystemen 
en (de aanleg van) natuurvriendelijke oevers. Ik sta een goed doordacht lange 
termijnbeleid voor, dat duidelijk wordt gecommuniceerd naar alle Zeeuwen en 
belanghebbende partijen.”

Andere kandidaten voor de lijst Water Natuurlijk van Waterschap 
Zeeuwse Eilanden zijn:
1. Jikkie van der Giessen;
2. Peter Moen;
3. Gert-Jan Buth.

WATerscHAp zeeuWse eilAnden

jos vAn den Broek (5)

Wat is uw achtergrond? 
“Ik ben 62 jaar, inmiddels al drie jaar met de VUT 
en woonachtig in Helmond. Hiervoor werkte ik als 
werktuigbouwkundig ingenieur bij een ingenieurs-
bedrijf en het regionaal gasdistributiebedrijf. Bij het 
ingenieursbedrijf hield ik me veel bezig met afvalwaterzuivering. Daar was ik 
hoofdverantwoordelijke voor tot de overname van het gemeentelijk waterlei-
dingbedrijf in Helmond.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik woon al jaren in Helmond, maar ben nog steeds lid van HSV Ons Genoegen 
uit Oss waar ik oorspronkelijk vandaan kom en mijn eerste stappen in de 
hengelsport heb gezet. Bij die vereniging ben ik ook mijn bestuurlijke ‘car-
rière’ in de sportvisserij begonnen. Via bestuursfuncties binnen de federaties 
Oost-Brabant en Noord-Brabant die na fusies zijn opgegaan in de Federatie 
Zuidwest Nederland ben ik nu bestuurslid van die laatste. Mijn portefeuille is 
visstandbeheer en ik ben tevens voorzitter van de Federatieve Adviescommis-
sie Viswaterbeheer. Ook ben ik voorzitter van de werkgroep die de oprichting 
van een visstandbeheercommissie voor het gebied van waterschap Aa en 
Maas moet voorbereiden.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Water Natuurlijk is dé combinatie van groene en blauwe organisaties. Ik sta 
helemaal achter de programmapunten, maar de aanleg van vispassages en 
natuurvriendelijke én voor sportvissers toegankelijke oevers hebben mijn 
speciale belangstelling.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Ik ben van mening dat de Europese Kaderrichtlijn Water een grote invloed 
zal hebben op de waterkwaliteit, de visstand en daarmee op de hengelsport. 
Als bestuurder zal dit onderwerp dan ook mijn bijzondere aandacht krijgen. 
Daarbij baart de achteruitgang van de palingstand mij grote zorgen en zal ik 
hier voor aandacht vragen.”

Andere kandidaten voor de lijst Water Natuurlijk Aa en Maas zijn:
1. Ernest de Groot;
2. Gerrit Janssen;
3. Toon Voets.

WATerscHAp AA en mAAs


