CONCEPT

Agendapunt 4
13de Alg. Ledenvergadering
Sportvisserij Nederland
10 juni 2017

JAARVERSLAG
SPORTVISSERIJ NEDERLAND
2016

1

Inhoud

Blz.

Hoofdlijnen van 2016
Belangenbehartiging
Advisering en begeleiding
Kennis en informatie
Visdocumenten, controle en regelgeving
Communicatie en educatie
Wedstrijden
Resultaten nationale wedstrijden
Resultaten internationale wedstrijden
Organisatie

3
4
7
13
15
19
24
26
29
32

Jaarrekening
Adressen bestuur en commissieleden
Bureau Sportvisserij Nederland
Overzicht aantal aangesloten sportvissers
Adressen sportvisserijorganisaties

34
36
38
39
40

Colofon
Tekst
Fotografie
Vormgeving
Productie

Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland e.a.
Admore concept & vormgeving, Amsterdam
Publishing House & Facilities, Doetinchem

2

Hoofdlijnen van 2016
Door Sportvisserij Nederland is in 2016 veel werk verzet om de belangen van de
sportvissers te behartigen en waar nodig de hengelsportverenigingen en federaties te
ondersteunen. Behoud en ontwikkeling van de mogelijkheden voor sportvissers, evenals
verbetering van een natuurlijk watermilieu en de visstand zijn hierbij speerpunten. Een
start is gemaakt met de uitvoering van het nieuwe beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 2016-2020
en het deelbeleidsplan wedstrijden ‘Als team naar de top’.
Maatschappelijke verankering
De sportvisserij is steviger verankerd in de samenleving. Steeds meer wordt in partnership
opgetrokken met de landelijke en regionale natuurorganisaties in grote projecten om het
watermilieu en de recreatiemogelijkheden te verbeteren. Krachten worden gebundeld en winwinsituaties worden gerealiseerd. Dit betreft onder meer de grote rivieren, het Haringvliet,
Lauwersmeer, IJsselmeer, Markerwadden en de vismigratierivier door de Afsluitdijk.
Er is veel samenwerking met waterschappen en Rijkswaterstaat. Voor het Achteroeverproject
Wieringermeer werd de waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen gewonnen.
Sport
Met de recreanten/sportorganisaties binnen NOC*NSF worden eveneens de krachten gebundeld om
voor ieder meerwaarde te behalen. Ook de hengelsport heeft hiervan profijt. Kennis en ervaringen
worden gedeeld en de samenwerking groeit. Binnen de sportwereld wordt de sportvisserij steeds
meer (h)erkend. Sportvisserij Nederland doet vol op mee in de discussie over de transitie en
versterking van de sport.
Promotie sportvisserij
Met de landelijke publiekscampagne voor de VISpas, VIS-TV, Studio VIS-TV, Hét VISblad,
VISionair, Stekkie Magazine, de website, social media en free publicity is veel voorlichting en
promotie gerealiseerd naar de sportvissers en de Nederlandse samenleving.
Lobby
Om de belangen van de sportvissers te behartigen is stevig ingezet op de lobby naar Brussel via de
European Anglers Alliance en naar de Nederlandse politiek en rijksoverheid. Contacten met de
ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
zijn uitgebreid.
Steun aan hengelsportorganisaties
Nauw is samengewerkt met de regionale federaties en specialistenorganisaties. Gewenste
ondersteuning werd verzorgd voor de hengelsportverenigingen in de vorm van overleg, adviezen,
materialen, subsidies, ledenadministratieservices, voorlichtingsavonden en cursussen voor
vrijwilligers.
Wedstrijden
Qua wedstrijdbeleid zijn grote stappen gezet met de introductie van het teamvissen. Ook de
breedtesport kende een groei dankzij de clubkampioenschappen. De organisatie van het Europees
kampioenschap Zoetwatervissen in juli in Almere verliep prima. Internationaal waren de resultaten
in 2016 helaas mager. In 2017 zijn er weer nieuwe kansen. Met de introductie van een geslaagd
Topsportgala werd het wedstrijdjaar eind november spetterend in het nationale topsportcentrum
Papendal afgesloten.
Inzet op jeugd
Na de forse groei de afgelopen jaren nam het totaal aantal aangesloten sportvissers in 2016 niet
toe. Vooral bij de jeugd is er sprake van een afname. Voor de werving en binding, evenals het nog
meer activeren van de hengelsportverenigingen ligt er een forse uitdaging voor het komend jaar.
Wensen en behoeften sportvissers
Mogelijk kan ook het grote onderzoek (bijna 13.000 respondenten) naar de behoefte en wensen
van de aangesloten sportvissers, dat eind 2016 plaatsvond en waarover begin 2017 wordt
gerapporteerd, hiervoor aanknopingspunten bieden.
Kortom, er wacht de sportvisserij in 2017 weer voldoende uitdagingen.
Menno Knip
Voorzitter

Joop Bongers
Directeur
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Belangenbehartiging
De huidige samenleving is dynamisch en verandert snel. Dit stelt hoge eisen aan de
belangenbehartiging. Sportvissers zijn niet alleen op de wereld. Samenwerking tussen
de sportvisserij en andere sectoren, zoals recreatie-, natuur- en sportorganisaties, is van
groot belang. Dankzij krachtenbundeling kan de sportvisserij het beste op de
veranderingen inspelen en haar positie behouden en versterken.

Lobby
Versterking positie sportvisserij in beleid Europa
Erkenning van de sector en een daarop passend beleid is één van de grootse uitdagingen voor de
sportvisserij in de Europese Unie voor de komende jaren. In 2016 vond een gesprek plaats tussen
de European Anglers Alliance, waarvan Sportvisserij Nederland deel uitmaakt, de
hengelsportindustrie (EFTTA) en de Eurocommissaris voor Visserij Karmenu Vella. Geconcludeerd
werd dat gedegen kennis over de sportvisserijsector een cruciale voorwaarde is om te komen tot
erkenning. Door het Europees parlement is sociaal-economisch onderzoek naar de sportvisserij
uitgezet en hiervoor zijn middelen vrijgemaakt.
Inzet in Den Haag
Sportvisserij Nederland heeft samen met Tweede Kamerleden van verschillende politieke partijen
parlementaire aandacht en sturing gegeven op de dossiers zeebaars, Haringvliet, IJsselmeer,
waterkracht, waterplanten, zeevispas, staand want in de benedenrivieren en recreatief staand want
langs de kust. Moties zijn ingediend over een zeevispas, het IJsselmeer en de overlast van
waterplanten. Ook zijn er gesprekken gevoerd met nieuwe woordvoerders op de dossiers natuur en
waterkwaliteit.
Intensieve samenwerking recreatie- en natuursector
Met het oog op een maatschappelijke verankering van de sportvisserij in de samenleving stond
2016 in het teken van de samenwerking met de recreatie- en natuurorganisaties. Op het gebied
van de nieuwe natuurwetgeving en de nieuwe omgevingswet heeft Sportvisserij Nederland via de
Regiegroep Recreatie- en Natuur diverse juridische wensen bij de betrokken ministeries neer
kunnen leggen. Verder is onder de naam Netwerk Natuurbeleving een overleg gestart tussen
recreatie- en natuurorganisaties.
Gemeentelijke acties PvdD tegen sportvisserij
Bij gemeenten komt steeds vaker dierenwelzijnsbeleid op de lokale agenda.
Hengelsportverenigingen worden dan geconfronteerd met initiatieven van de Partij voor de Dieren
die een verbod op sportvissen wil. Hiervan was sprake in Amsterdam. De PvdD stelde voor, met
steun van GroenLinks, om de visrechten bij de Amsterdamse Hengelsportvereniging weg te halen.
In nauwe samenwerking van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland en de
Amsterdamse Hengelsport Vereniging is dit voorkomen. Ook binnen de gemeenten Apeldoorn en
Arnhem konden dergelijke acties worden gekeerd.

Zoet water
Herstructurering beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer moeizaam
Sportvisserij Nederland spant zich samen met andere organisaties al jaren in voor een betere
visstand in het IJsselmeer en Markermeer. Naast natuurmaatregelen is een herstructurering an het
visserijbeleid van het ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Sanering en regulering van
de beroepsvisserij op het IJsselmeer zijn hierbij een belangrijk onderdeel. In het periodieke
bestuurlijk overleg met de staatssecretaris, provincies, Blauwe Hart, Vogelbescherming en
beroepsvissers werd hierover gesproken. De voortgang in 2016 was matig. In een gezamenlijke
brandbrief van december, met afschrift aan de Tweede Kamer, werd de staatssecretaris
opgeroepen haast te maken met maatregelen om de visserij beter te reguleren en de druk op de
visstand te verminderen.
Aanleg Markerwadden biedt kansen voor vis en sportvissers
In het Markermeer verrijst op initiatief van Natuurmonumenten en gefinancierd met een bijdrage
van de Postcodeloterij een archipel van natuureilanden. De eilanden worden gemaakt van zand en
slib uit het Markermeer. In 2020 moeten alle eilanden er liggen. Het doel is de natuurwaarden van
het Markermeer te vergroten, waaronder de visstand, en tevens mogelijkheden voor recreatief
gebruik te realiseren. Ook voor de sportvisserij vanaf boten ontstaan hierdoor nieuwe kansen.
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Sportvisserij Nederland zegde een financiële bijdrage toe aan Natuurmonumenten om de
eilandengroep te kunnen uitbreiden en is betrokken bij het project. Ook zal zij meehelpen met
onderzoek naar ontwikkeling van de visstand.
Aanleg vismigratierivier komt dichterbij
De vismigratierivier wordt een nieuwe, permanente opening in de Afsluitdijk met een geleidelijke
overgang van zoet naar zout water, waar over enkele jaren trekvissen door kunnen zwemmen.
Sportvisserij Nederland is een van de initiatiefnemers. De uitvoering is ondergebracht bij het
programma ‘De Nieuwe Afsluitdijk’. Om de vismigratierivier door de Afsluitdijk aan te leggen zijn in
2016 diverse juridische en planologische procedures met succes doorlopen.
Daarnaast neemt Rijkswaterstaat nog meer maatregelen om de vismigratie tussen de Waddenzee
en het IJsselmeer te stimuleren. Zo wordt inmiddels visvriendelijk sluisbeheer toegepast.
Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart
Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart, waarvan Sportvisserij Nederland lid is, stimuleert,
initieert en adviseert vooral overheden over projecten om het IJsselmeer en Markermeer natuurlijk
en recreatief te ontwikkelen. De visstand is hierbij een belangrijk thema geworden. In 2016 is een
Viskansenkaart IJsselmeergebied gemaakt. Lopende projecten zijn hierin opgenomen, maar ook
nieuwe mogelijkheden om het leefgebied voor vissen te verbeteren. Met de kansenkaart wordt bij
allerlei overheden en partijen meer aandacht gevraagd voor herstel van de visstand.
Vismigratiemogelijkheden, voor- en achteroevers en nieuwe natuur met paai- en
opgroeimogelijkheden voor vissen zijn nu in één kaartbeeld weergegeven.
Bewustwording negatieve effecten van waterkracht
Gelet op de effecten van het gebruik van waterkracht op de ecologie, de visstand en de
vismigratiemogelijkheden, heeft Sportvisserij Nederland het initiatief genomen tot het oprichten
van een zogenaamd Landelijk Overleg Waterkracht. In dit overleg participeren Sportvisserij
Nederland, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Ark
Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds, Coalitie Rivieren Natuurlijk, Sportvisserij Limburg,
Wetlands International en World Fish Migration Foundation. Doel is een gedegen en afgewogen
besluitvorming wat betreft het gebruik van waterkracht in Nederland te realiseren.
Via de European Anglers Alliance is door middel van verschillende bijeenkomsten met
vertegenwoordigers uit het Europees Parlement gewerkt aan beïnvloeding van het beleid over het
gebruik van waterkracht.
Tegen gaan overlast waterplanten
De huidige overmatige waterplantengroei ’s zomers in de Randmeren en andere Rijkswateren
maakt dat er geen behoorlijke en veilige waterrecreatie meer mogelijk is. De overmatige
waterplantengroei is het gevolg van de beheermaatregelen door Rijkswaterstaat in het kader van
de Kader Richtlijn Water. Sportvisserij Nederland, HISWA vereniging, Watersportverbond, Platform
Waterrecreatie en Gastvrije Randmeren hebben een brief gestuurd aan minister Schultz van
Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, waarin wordt opgeroepen om gezamenlijk
tot een adequate en duurzame oplossing te komen ten aanzien van de waterplantenproblematiek.
De provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeente Hoorn ondersteunden de brief.
Resultaat is dat een langere termijn maaibeleid wordt ontwikkeld onder leiding van de provincie
Noord-Holland.
Vismogelijkheden Maasvlakte
Het Rotterdamse zeehavengebied vormt het belangrijkste zeevisgebied van Nederland. De
afgelopen jaren is de toegankelijkheid van de havens afgenomen door toegenomen economische
activiteit. Toch zijn er nog een aantal braakliggende terreinen die niet toegankelijk zijn.
Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland bij het
Havenbedrijf Rotterdam een voorstel ingediend om hier onder voorwaarden hengelsport toe te
staan. Daarop zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan om dit voorstel nader uit te
werken. Er is overeenstemming bereikt en diverse vismogelijkheden zijn toegevoegd.

Zout water
Sportvissen in windmolenparken mogelijk maken
Doorvaart en medegebruik van windmolenparken blijft een onderwerp van aandacht. Voor de
sportvisserij dienen zowel boot als hengelmaterialen buiten de verboden zone van 50 m rond elke
windmolen te blijven. Er is een pilotonderzoek gestart om de zorgen van de windsector weg te
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nemen. De inzet van Sportvisserij Nederland is om sportvisserij binnen windmolenparken mogelijk
te maken.
Bescherming zeebaars
Er zijn strenge beperkende maatregelen afgeroepen om de zeebaars te beschermen. De Europese
Commissie ziet de sportvisserij als een belangrijke stakeholder in het zeebaarsdossier. Als het weer
beter gaat met het bestand is de sportvisserij een van de eersten die hiervan mag gaan profiteren.
De stroperij op zeebaars blijft echter een punt van zorg. Er is nauwelijks sprake van handhaving.
Sportvisserij Nederland heeft het afgelopen jaar aangedrongen op meer handhaving door de
NVWA.
Aanpak recreatief staand want
Ook recreatieve nettenvissers mogen geen zeebaars aanlanden in het eerste halfjaar van 2017 en
maar 1 zeebaars in het tweede halfjaar. Deze staande netten vangen echter niet selectief. Naast
zeebaars wordt ook volop beschermde zalm en zeeforel gevangen. De gevangen vis heeft geen
overlevingskansen. Berichten over commerciële verhandeling van de gevangen vis zijn hardnekkig.
Ondanks dit alles ziet staatssecretaris Van Dam nog steeds geen aanleiding om op te treden,
terwijl diverse gemeentes berichten dat ze de regels niet kunnen handhaven en het Bestuurlijk
Platform Visserij en Sportvisserij Nederland zich inmiddels hebben uitgesproken voor een algehele
sluiting van de recreatieve staandwantvisserij.
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Advisering en Begeleiding
Van een advies voor een verenigingsvijver tot het merken van haaien op de Noordzee.
Door Sportvisserij Nederland wordt een veelheid aan activiteiten verricht ter verbetering
van de sportvisserijmogelijkheden in Nederland. Dit kan gaan om het uitzetten van vis,
de verbetering van de toegankelijkheid van viswateren of de aanleg van
sportvisserijvoorzieningen.

Onderzoek en advies
Droomfondsproject Haringvliet
Ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en -vogels waar mensen van kunnen
genieten! Het Haringvliet is de historische monding van twee grote Europese rivieren: Rijn en
Maas. Een delta waar het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater
voor oer-Hollandse deltanatuur en soortenrijkdom zorgden. Met de voltooiing van de
Haringvlietdam in 1971 kwam het unieke deltaleven tot stilstand. Trekvissen konden vanaf zee de
rivieren niet meer op zwemmen, kustvogels en andere planten- en diersoorten verdwenen.
In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Sportvisserij Nederland heeft zich hier met vele
anderen sterk voor gemaakt.
In aanloop naar het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen werkt een coalitie van zes
natuurorganisaties aan de voorbereiding van een natuurlijker Haringvliet. Sportvisserij Nederland
maakt deel uit van deze coalitie. Dit Droomfondsproject Haringvliet wordt mede gefinancierd vanuit
de Postcodeloterij en is opgedeeld in zes deelprojecten: natuurontwikkeling, recreatie,
schelpdierbanken, monitoring, steur en visserij.
Betere visstand Haringvliet
Ten aanzien van het deelproject steur levert Sportvisserij Nederland een bijdrage aan onderzoek
naar de herintroductiemogelijkheden en knelpunten. Europese steuren zijn voorzien van een
zender en in de Rijn uitgezet. Aldus kunnen zij op hun reis naar de Noordzee worden gevolgd. De
ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu gaven hun steun bij de
herintroductie van de steur. Ook werd aanvullende Europese financiering verkregen van LIFE IP. In
het gebied van de Botlek en het Haringvliet werd onderzoek gedaan naar de technische installatie
van het akoestische VEMCO-telemetrische systeem om uitgezette steuren te volgen.
Voor het deelproject monitoring is door Sportvisserij Nederland een uitgebreid rapport opgeleverd,
waarin de historische visserij in het gebied en de historische visbestanden in beeld zijn gebracht.
Informatie hierover is te vinden op http://haringvliet.nu
Voor het deelproject visserij is een vismigratiekalender gemaakt. Deze toont aan dat de zestien
trekvissen in het Haringvliet het jaarrond migreren. Ook wordt samen met het Wereld Natuur
Fonds gewerkt aan het realiseren van een beroepsvisserij vrije zone binnen en buiten de
Haringvlietsluizen.
Meer recreatie Haringvliet
In 2016 is door Sportvisserij Nederland bijgedragen aan de herinrichting van het Haringvlietgebied
door te adviseren over de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de waterrecreatie. Door de
provincie Zuid-Holland wordt hier de komende jaren veel geld in geïnvesteerd. Er zijn plannen
uitgewerkt voor nieuwe vaarverbindingen en de toekomstige aanleg van steigers en
trailerhellingen. Verder is ingezet op de realisatie van voorzieningen zoals te waterlaatplaatsen
voor de bellyboat- en kanovissers en vaste visplaatsen voor de witvissers. (Lokale) ondernemers
worden gestimuleerd om in te haken op de plannen voor de sportvisserij.
Inventarisatie sportvisserijgebruik Benedenrivieren en Haringvliet
Om de sportvisserij in het benedenrivierengebied in beeld te brengen zijn tweemaal per maand
sportvissers geteld vanuit een sportvliegtuig boven de Amer, Hollands Diep, Nieuwe Waterweg,
Dordtse Kil, Oude Maas en Spui. Daarnaast hebben vrijwilligers op verschillende momenten
sportvissers geïnterviewd in dit gebied. De gegevens van de tellingen en de interviews geven
inzicht in het gebruik van dit belangrijke gebied voor de sportvisserij. In 2017 volgt een
rapportage.
Onderzoek langsdammen in de Waal
In de Waal bij Tiel zijn midden in de rivier parallel aan de oever 10 km lange langsdammen
aangelegd. Deze moeten de veiligheid tijdens hoog water verbeteren evenals de ecologische
omstandigheden. Sportvisserij Nederland doet hier samen met Hengelsport Federatie Midden
Nederland en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar de effecten voor de visstand en de
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sportvisserijmogelijkheden. In dit kader zijn speciale viswedstrijden georganiseerd en zijn lokale
sportvissers geënquêteerd.
Bossen voor vis
Na de positieve start van een proef in 2015 met het plaatsen van zogenaamde vissenbossen, zijn
in 2016 in meer wateren in Nederland takkenbossen geplaatst. Vanaf 2016 wordt de visstand in en
bij deze vissenbossen bemonsterd. De resultaten van de proef zullen later worden gepresenteerd in
een rapport.
Hout in de Oude IJssel
Hengelsport Federatie Midden Nederland heeft een voorstel gedaan om in de Oude IJssel extra
schuilmogelijkheden voor vis te creëren door dood hout aan te brengen in nieuw gegraven
stapstenen (kleine ondiepe zijwateren). Sportvisserij Nederland heeft een veldinventarisatie en een
nulmeting van de visstand in de stapstenen uitgevoerd en zal de effecten volgen door de visstand
de komende jaren te monitoren.
Haaien merken
De 5e editie van het haaienvis-evenement Sharkatag startte in 2016 succesvol met een speciale
dag voor genodigden. Onder hen medewerkers van natuurorganisaties en uit de politiek. Daarna
volgden drie dagen met in totaal 300 sportvissers die met schippers meevoeren om haaien te
vangen en te merken. Er werden 7 roggen gevangen en 40 haaien, waaronder een zeldzame ruwe
haai. Voor het eerst werd gebruik van zogenaamde floy-tags, waarmee ook jongere haaien van een
merkje konden worden voorzien. Samen met het onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research
(het vroegere Imares) wordt het trekgedrag van de haaien onderzocht. Radio en tv-programma’s
besteedden ruim aandacht aan het evenement, evenals sportvismagazines uit binnen- en
buitenland.
Reservaat voor aal in Groningen
Voor de vijfde maal in tien jaar werd een bemonstering uitgevoerd in het Aalreservaat Groningen.
Dit werd gedaan door middel van een elektro- en fuikvisserij in twee stroomgebieden. Hieruit bleek
dat de hoeveelheid kleinere aal is toegenomen. Door het waterschap Hunze en Aa’s is voorgesteld
de gegevens te analyseren, waarbij ook intrekgegevens van glasaal en de bemonsteringen
vanwege de Kader Richtlijn Water worden betrokken.
Kort Adviesprojecten
Bij een kort adviesproject wordt onderzoek gedaan naar de inrichting van en de visstand in een
viswater van een hengelsportvereniging. Op basis hiervan wordt een advies gegeven hoe het water
en de visstand kunnen worden beheerd om een zo goed mogelijk gebruik voor sportvissers te
kunnen realiseren. In 2016 zijn er 31 onderzoeken gedaan.
Naam

Opdrachtgever

Aanschotergat in Voorthuizen

HSV Barneveld

Blauwe Meer in Dinxperlo

HSV De Voorn

De Donk in Meijel

HSV De Noordervaart

De Erven in Emmeloord

HSV Poldervoorntje

Fort Orthen in Den Bosch

HSV De Grote Karper

Gemeentevijver in Westerhoven

HSV Valentinus

Gemeentewateren te Stolwijk

's-Gravenhaagse HSV (Afdeling Mooi Weer Vissers te Stolwijk)

Gracht 2 en 3 in Heusden

HSV De Parelvissers

Grote Gracht te Montfoort

Montfoortse Hengelsport Vereniging

Hulzer in Liempde

HSV De Laatste Kans

Kampse Plas in Haps

HSV De Polder

Kerreven in Heythuysen

HSV Leudal

Meerenburg in Herwijnen

HSV Herwijnen

Park Wantij in Dordrecht

Verenigde Hengelsport Regio Dordt
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Plas Strijkviertel in Utrecht

AUHV

Prinses Beatrixpark in Schiedam

HSV Schiedam & Omstreken

Rijswaard in Alblasserdam

Verenigde Alblasserdamse Hengelaars

Sloten in Tienhoven

Universiteit van Amsterdam

Stadswateren in Soest

HSV De Snoekbaars Baarn/Soest

Spuiboezem in Bath

HSV Het Spanjooltje

Stadswateren in Harderwijk

HSV De Snoek

Stadswateren Twenterand

Sportvisserij Oost Nederland

Stadwateren in Deventer

Sportvisserij Oost Nederland

Vijver Weteringallee in Zwartsluis

HSV Zwartewaterland

Visvijver Afferdense Heide in Afferden

HSV De Voorn

Visvijver in Wijlre

HSV De Springende Forel

Vorsenpoel in Boxtel

HSV Ons Genoegen

Waterspin in Riethoven

HSV ’t Sonneke

Weltervijver in Heerlen

HSV De Rietvoorn

Zuiderdiep bij Stellendam

HSV Sportvisserij Goeree-Overflakkee

Zwanewaay in Babberich

HSV Zwaanewaay

Herintroductieprojecten
Zeeforel in het Lauwersmeer
Al meerdere jaren wordt er door een samenwerkingsverband van het waterschap,
natuurbeheerders en sportvisserijorganisaties gewerkt aan het herstel van de vismigratie tussen de
Drentse beken en de Waddenzee. De zeeforel is hierbij de gidssoort, maar vele andere vissoorten
profiteren mee. In maart 2016 zijn in de bovenlopen van de Drentse beken voor de tweede maal
zeeforel-broedjes uitgezet. In oktober is voor de tweede maal een monitoring uitgevoerd. Uit deze
monitoring bleek dat de broedjes overleven en goed zijn gegroeid.
Terugkeer elft in de Rijn
De Europese Unie honoreerde geen derde subsidieperiode voor het project ‘Terugkeer van de elft in
het Rijnsysteem’. Door de initiatiefnemers is daarom een alternatief plan opgesteld voor de periode
2016-2021. Hierin is ook de problematiek in het Franse riviersysteem van Garonne, Dordogne en
Gironde meegenomen. Sportvisserij Nederland is actief betrokken bij dit elftenproject en financiert
mee. Er werden in 2016 in de Rijn vele registraties van optrekkende volwassen elften bij
vispassages gedaan. Dit betrof exemplaren van de miljoenen eerder uitgezette elften.
Kwabaal komt weer voor
Het waterschap de Dommel heeft voor hun verplichte KRW-monitoring in 2016 de visstand van de
Beerze gemonitord. Hierbij zijn meerdere kwabalen in goede conditie aangetroffen die afkomstig
zijn uit het herintroductieprogramma van het waterschap en Sportvisserij Nederland dat startte in
2009.

Verbetering sportvisserijmogelijkheden
Sportvisserij op de kaart
Samen met Hengelsportfederatie Midden Nederland en Waterschap Rijn en IJssel is gestart met het
project ‘Sportvisserij op de kaart’. Hier hebben 33 hengelsportverenigingen de belangrijkste
viswateren binnen hun gebied aangewezen. Door diverse maatregelen zoals het plaatsen van
vissenbossen, het uitzetten van vis, het maaien van stekken of het aanleggen van vissteigers
kunnen hier de sportvisserijmogelijkheden worden verbeterd. Samen met het waterschap wordt
bekeken waar welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd.
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Uitzet platvis in de polder
Om de sportvisserijmogelijkheden van sportvissers in Zeeland te vergroten, werken Sportvisserij
Zuidwest Nederland, Sportvisserij Nederland en hengelsportvereniging Oosterschelde aan het
project ‘Platvis in de polder’. Op 6 april zijn in de Grote kreek bij Ouwerkerk bij wijze van proef
ruim 1.600 tarbotjes uit een kwekerij uitgezet. In het najaar is met fuiken en korren een onderzoek
gedaan naar de overleving en groei van deze tarbotten. Er zijn er slechts twee terug gevangen, die
echter uitstekend waren gegroeid. Tijdens de bemonsteringen werd ook veel visvoedsel
aangetroffen (aasgarnalen, gewone garnalen, dikkopjes).
Volgen trekgedrag karpers Noord-Willemskanaal
In 2015 startte Sportvisserij Nederland samen met de federatie Groningen Drenthe en het
waterschap een karperproject in het Noord-Willemskanaal. In 2016 is een tweede groep
spiegelkarpers (240 stuks) uitgezet. De karpers kregen een merkje mee en daarnaast kregen nog
eens 36 vissen een zendertje geïmplanteerd. Er zwemmen nu 72 gezenderde karpers in het kanaal.
Met behulp van ontvangers die op verschillende plaatsen in het Noord-Willemskanaal en
aangrenzende wateren staan worden de verplaatsingen van de uitgezette karpers in beeld
gebracht. De karpers worden goed terug gevangen door sportvissers. Zij melden hun vangsten bij
Sportvisserij Nederland. De verkregen informatie geeft een goed beeld van het migratiegedrag van
de uitgezette spiegelkarpers. In 2017 zal hierover worden gerapporteerd.
Bijvoeren visvijvers
Aan het bijvoerproject hebben in 2016 twintig hengelsportverenigingen meegedaan. In totaal werd
aan hen 10.025 kg vijvervoer geleverd. Het vijvervoer was afkomstig van de Belgische fabrikant
Lambers-Seghers. Hierin is geen vismeel verwerkt. Sportvisserij Nederland subsidieert het voer
voor ongeveer 50% van de kosten. Doelstelling is om te zorgen dat de vijvers een hogere
draagkracht krijgen. Wanneer meer uitgezette vis overleeft, hoeft er op termijn minder vis te
worden uitgezet.
Vereniging

Plaats

HSV Alfheim

Alphen

HSV ’t Alvertje

Oostrum

HSV De Duikelaar

Puiflijk

HSV De Eendracht

Broekhuizervorst

HSV De Heksenberg

Heerlen

HSV De Hering

Schinveld

HSV De Karper

Voerendaal

HSV De Middenpeel

Milheeze

HSV De Peel

Deurne

HSV De Peelvissers

Sevenum

HSV De Vaart Poscar

Nieuwegein

HSV De Vriendenkring

Tienray

HSV De Watergeus

Brielle

HSV De Wiejert

Limbricht

HSV Haal Op

Hoensbroek Heerlen

HSV Het Stekelbaarsje

Arkel

HSV Ons Vermaak

Bergeijk

HSV Veghel

Veghel

HSV 't Voorntje

Grubbenvorst

Philips
Hengelsportvereniging

Eindhoven/Veldhoven
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Visvijvers Noord-Limburg
Sportvisserij Nederland heeft samen met Sportvisserij Limburg het afgelopen jaar de
hengelsportverenigingen die liggen in de gemeente Horst aan de Maas ondersteuning geboden bij
verschillende onderwerpen.
Verplaatsen visvijvers
Door het herstel van een Oude Maasarm komen drie visvijvers in een overstromingsgebied van de
Maas te liggen dat gemiddeld eens per vijf jaar zal overstromen. In samenwerking met het
Projectbureau Ooijen-Wansum, de gemeente en Staatsbosbeheer is per vereniging een passende
oplossing gevonden. Eén vijver zal worden gehandhaafd, maar wel volledig worden gerenoveerd.
De andere twee verenigingen gaan fuseren en krijgen een nieuw complex met twee nieuwe
visvijvers: een karpervijver en een recreatievijver. Het werk is in 2016 aanbesteed en gegund.
Beheerplan visvijvers
Al enkele jaren zijn enkele hengelsportverenigingen met de gemeente in overleg over het beheer
van hun visvijvers. Sportvisserij Nederland was hierbij adviseur. Dit jaar werden concrete
afspraken gemaakt. De verenigingen gaan het kleine onderhoud van de visvijvers in eigen beheer
uitvoeren en krijgen hiervoor jaarlijks een onderhoudsbudget vanuit de gemeente. Daarnaast
worden alle huurovereenkomsten van het visrecht vervangen door een nieuw uniform contract.
Uitgangspunt van de gemeente was dat ze één aanspreekpunt voor de hengelsport zou krijgen. Dit
is gerealiseerd door het oprichten van een beheerstichting waarin alle acht
hengelsportverenigingen zitting hebben.
Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
Sportvisserij Nederland stimuleert en steunt met het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
hengelsportverenigingen en federaties om voorzieningen voor de sportvisser of de visstand aan het
water te realiseren. De maximale bijdrage aan een project is € 10.000. In 2016 zijn 16 aanvragen
gehonoreerd, waarmee een totaalbedrag van € 85.722,- aan subsidie is toegezegd. Het gaat om
projecten als de aanleg van clubgebouwen, visplaatsen, trailerhellingen en vissenbossen. Tien
projecten werden in 2016 afgerond.
Overzicht van toegezegde subsidies in 2016
Aanvrager

Maatregel/ doel/ project

Algemene Weesper Hengelaarsbond

Bouwen van een nieuw clubgebouw

HSF Midden Nederland

Inrichten van visplaatsen aan de Oude IJssel

HSV Amersfoort

Aanleg 20 visplaatsen aan het Valleikanaal

HSV De Forel (Reuver)

Aanleg 25 visplaatsen aan de Roversheideplas

HSV De Rietvoorn (Veenendaal)

Aanleg van vissenbossen in de stadssingels

HSV de Slinge (Aalten)

Aanleg van vissenbossen in de Grote Gracht

HSV de Zalm (Oeffelt)

Onderhoud aan vissteigers voor mindervaliden, parkeerplaats
en toegangsweg

HSV Ons Genoegen (Almere)

Aanleg visplaats voor mindervaliden aan de Hoge Vaart

HSV t Poldervoorntje (Emmeloord)

Inrichten van een visplaats aan de Enservaart

HSV Zaanstreek

Bouwen van een nieuw clubgebouw

KEHV de Ruischvoorn (Tilburg)

Aanbouw voor het clubgebouw

Sportvisserij Friesland

Aanleg 18 visplaatsen en een trailerhelling aan de Sud Ie

Sportvisserij Oost Nederland

Aanleg 3 vissteigers voor mindervaliden aan het Overijssels
Kanaal

Sportvisserij Oost Nederland

Aanschaffen van onderhoudsmateriaal voor viswateren

Sportvisserij Oost Nederland

Inrichten van de Brandemaatvijver in Enschede

Vereniging Nederlandse Vliegvissers

Ontwikkelen van een vliegvis-applicatie (vliegvinder-app)
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Kennisuitwisseling
Spiegelbeelden
In 2016 zijn veel projecten geïnventariseerd, waarbij spiegelkarpers zijn uitgezet
(Spiegelkarperprojecten ofwel SKP’s). De uit te zetten spiegelkarpers worden bij uitzetting
individueel gefotografeerd. Wanneer een karper later wordt terug gevangen kan deze worden
herkend aan de eerder gemaakte foto. De jarenlange resultaten van terugmeldingen van SKP’s zijn
door Sportvisserij Nederland gebundeld in het rapport ‘Spiegelbeelden’.
Beheer karpervisvijvers
Acht verenigingen participeerden in het karpervijverproject. Bij deze verenigingen is 2.880 kg aan
spiegelkarpertjes uitgezet. Met drie verenigingen gaat het om een meerjarig-project om het beheer
van een dergelijke vijver te optimaliseren. De verenigingen zijn zeer positief over het project.
In het najaar zijn op tien plaatsen in het land informatieavonden over inrichting en beheer van
karpervisvijvers gehouden. Deze avonden werden in totaal door ongeveer 250 vrijwilligers van
hengelsportverenigingen bezocht. Zij kregen informatie van Sportvisserij Nederland over het beleid
en de theoretische achtergrond. Daarna werd de praktijk geschetst door een
verenigingsbestuurder.
Excursie karpervijvers in Engeland
Commerciële visvijvers met een hoog bestand aan kleine karpers zijn sterk in opkomst. Engeland
heef al jarenlang ervaring met deze karpervijvers. Een delegatie vanuit Sportvisserij Nederland, de
federaties en enkele waterschappen heeft een veldbezoek gebracht aan diverse visvijvers in
Engeland. Dit vond plaats onder begeleiding van de Angling Trust. Waardevolle informatie is
opgedaan over het aanleggen van een visvijver, het visstandbeheer, bijvoeren, vissenwelzijn én
welk type visserij past bij welke visstand en welke vorm van een vijver. Binnen de federaties zijn
inmiddels verschillende initiatieven ontplooid om dergelijke wateren te realiseren met een hoge
bezetting. Dit speciaal voor de vijvervisserij op kleine karper met de vaste hengel.
Visstandbeheercommissie Stichtse Rijnlanden
Sinds 2015 voert Sportvisserij Nederland het secretariaat van de visstandbeheercommissie Stichtse
Rijnlanden. Vanuit de visrechthebbenden is er een werkcomité ingericht dat samen met het
waterschap gevoelige onderwerpen, zoals waterplantenbeheer en uitzet (gras)karper, bespreekt en
deze vertaalt in praktische pilots. Zo zijn mogelijkheden onderzocht voor de inzet van graskarper
als alternatief maaibeheer en werkt de werkgroep mee aan een proef met karperuitzettingen aan
de hand van het nieuwe toetsingskader karper.
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Kennis en informatie
Het verzamelen en ontwikkelen van data en kennis vindt plaats voor de
sportvisserijorganisaties zelf, maar ook voor andere belanghebbenden die zijn betrokken
bij de wereld van ‘vis en visser’. Kennis over vissoorten, hun leefgebied en gedrag is van
belang. Daarnaast groeit het aantal vragen rond de effecten van klimaatsverandering,
bestrijdingsmiddelen, microplastics en de invloed van de afname van voedingstoffen op
de visstand. Ook gaat het om kennis over de sportvissers, hun leeftijdsopbouw,
visgedrag, wensen en behoeften.
De producten die Sportvisserij Nederland levert variëren van factsheets tot volledige
rapporten en van lezingen tot evenementen. De uitwisseling van en samenwerking met
andere organisaties is groeiende, zoals met natuur- en recreatieorganisaties,
hogescholen, adviesbureaus en overheden.
Onderzoek
Wet op de dierproeven
Om aan de eisen van de Wet op de Dierproeven te voldoen heeft Sportvisserij Nederland sinds
2015 een ‘Instantie voor dierenwelzijn’ ingesteld, bestaande uit zowel interne als externe
deskundigen op het gebied van dierenwelzijn, onderzoek en de bijbehorende handelingen.
Eind 2016 werd een ontheffing van de Centrale Commissie Dierproeven verkregen voor het project
‘Haaien en Roggen terug in de Noordzee!’.
Graskarpers voor beheer waterplanten
Overmatige groei van waterplanten wordt over het algemeen bestreden door maaien. Maaien heeft
vaak grote nadelen voor de visstand en de overige fauna in het water. Een andere
beheermogelijkheid is het uitzetten van graskarper. Naar aanleiding van literatuuronderzoek en
praktijkproeven is in 2016 een rapport opgesteld waar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor
bestrijding van waterplanten met de graskarper worden beschreven.
Effecten langdurige droogte voor vis
In de nabije toekomst kan de klimaatverandering merkbaar worden door een stijging van de
temperatuur, een toename van de neerslag, maar ook langere periodes van droogte. Dit laatste
kan leiden tot watertekorten, verzilting, lage waterstanden en zelfs droogval.
Naar aanleiding van een verzoek vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn
de verwachte effecten van langdurige droogte op de visstand op een rij gezet. Er is daarbij
gefocust op de grote rivieren en kanalen. Er is aan dit project gewerkt door middel van een
uitgebreid literatuuronderzoek.
Trends visstand Brabantse Beken
In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta is een onderzoek gedaan naar trends in
visstand in het stroomgebied van de Mark. De afgelopen 20 jaar zijn verschillende
beekherstelmaatregelen uitgevoerd en ook de waterkwaliteit is verbeterd. In de Aa of Weerijs heeft
dit geleid tot meer soortendiversiteit in de visstand. In kleine beken zoals de Strijbeekse beek, is
de soortendiversiteit afgenomen maar met stroomminnende soorten, zoals riviergrondels en
bermpje, gaat het beter. Een soort als de winde wordt nog niet aangetroffen als beken niet
ontsloten zijn door vispassages.
Een combinatie van maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, habitatherstel en
vispasseerbaarheid kan de visstand in de toekomst verder verbeteren.
Waterinnovatieprijs voor Achteroever Wieringermeer
In het project ‘Achteroever Wieringermeer’ werken publieke en private partners aan een vorm van
innovatief waterbeheer in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe economische dragers. De
provincie Noord-Holland is trekker en vanuit de Europese Unie is inmiddels subsidie toegekend.
Sportvisserij Nederland is één van de deelnemers. In november 2016 werd aan het project door de
Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs toegekend. Het deelproject van Sportvisserij
Nederland richt zich op ‘Ichthyoponics’: onderzoek naar de mogelijkheden om in een gesloten
keten vis en drijvende groenten te kweken op basis van organisch afval. Er zijn verschillende
experimenten uitgevoerd. Ook werd in een gesloten systeem de kweek van maden van de
‘soldatenvlieg’ succesvol opgestart. De maden bleken goed voedsel voor de karpers, die er goed op
groeiden. Ook werden er hengelproeven met ‘gewone’ boilies en maden-boilies uitgevoerd.
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Toepassingen
Subsidie aanvraag Droomfonds IJsselmeer
In samenwerking met Vogelbescherming, Natuurmonumenten en een aantal andere
natuurorganisaties werd voor project het IJsselmeergebied een Droomfondssubsidieaanvraag
gedaan bij de Postcodeloterij. Er werden gezamenlijke projecten geformuleerd. Deze hadden
betrekking op het gebied van verbindingen met het water in het achterland, aanleg van vooroevers
en eilanden, innovatieve ‘oevers achter de dijk’ en recreatief gebruik waaronder toegankelijkheid
voor de sportvisserij. De droomfondsaanvraag is gedeeltelijk gehonoreerd. Gezien de
samenwerking is de verwachting dat een aantal van de projecten de komende jaren wordt
gerealiseerd.
Richtlijn uitzet karper
Al meerdere jaren is de uitzet van karper onderwerp van discussie tussen waterbeheerders en de
sportvisserij. Om deze discussie te beslechten is in goed overleg een Richtlijn Uitzet karper
opgesteld. Hieraan ging de nodige studie vooraf. Met deze richtlijn is gewaarborgd dat uitzet niet
leidt tot vermindering van de waterkwaliteit en er toch mogelijkheden blijven voor de sportvisserij
om karper uit te zetten. De Richtlijn Uitzet Karper is op 6 juli ondertekend door de directeuren van
Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland. Hierbij is afgesproken dat
het uitzetten van karper voortaan volgens de Richtlijn wordt uitgevoerd.

Verspreiden van informatie
Bibliotheek
De verzameling van de bijna complete collectie Nederlandstalige sportvisserijboeken werd
uitgebreid met drie titels (totaal nu 1.057 titels). Aan de wetenschappelijke collectie zijn 4 boeken
toegevoegd, 106 rapporten, 14 overdrukken en 100 artikelen. Vrijwel alle rapporten en artikelen
zijn ook in digitale vorm opgeslagen en toegankelijk gemaakt. De collectie is een belangrijke
informatiebron voor onder meer projecten en de beleidsondersteuning. Daarnaast wordt deze
geraadpleegd door studenten, adviesbureaus en andere organisatie die bij ‘vis en water’ zijn
betrokken.
Vissennetwerk
Het Vissennetwerk is sinds 12 jaar het platform waar actuele kennis en informatie op het gebied
van vis, ecologie en visserij wordt uitgewisseld. Het Vissennetwerk hield vier bijeenkomsten
waarbij per keer ongeveer 60 deelnemers aanwezig waren. In september werd de 50e bijeenkomst
gehouden. In totaal zijn ruim 500 mensen geregistreerd als ‘Vissennetwerker’. Dit zijn ecologen,
onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers op het gebied van waterbeheer, visstandbeheer en
sportvisserij. Naast Sportvisserij Nederland leveren de STOWA en de Unie van Waterschappen een
vaste financiële bijdrage aan het Vissennetwerk en incidenteel ook andere partijen.
Thema

Locatie

activiteit

1

Natuurbeheer en
onderwaternatuur

Watermuseum,
Arnhem

samenwerking

presentaties

2

Vismigratie, Kier en
Haringvliet

Boot op het
Haringvliet

presentaties

Droomfonds

3

Vis- en andere
aquatische exoten

Hasselt (Vlaanderen)

presentaties en
visexcursie

INBO

4

Vis en ecologische
sleutelfactoren

Waternet
(Amsterdam)

presentaties

Waternet / STOWA

Evenementen/netwerken
Jaarlijks wordt ondersteuning gegeven bij externe kennisnetwerkdagen. Dit jaar was dat bij Fish
Market 2016 met als thema ‘Downstream Fish Passage best practices and innovations at
hydropower stations’. Deze tweedaagse internationale netwerkbijeenkomst op het gebied van
stroomafwaartse migratie behandelde thema’s zoals waterkrachtcentrales, monitoring en
monitoringsmethodes. Ruim 150 belangstellenden namen deel aan deze bijeenkomst.
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Visdocumenten, controle en regelgeving
Wie wil vissen heeft naast zijn hengelattributen en een goed viswater, de VISpas nodig.
Dit is een wettelijk vereist document. De opbrengst van de VISpas wordt besteed aan het
realiseren van gezonde wateren met een goede visstand, de organisatie van activiteiten
voor sportvissers, promotie van de hengelsport en belangenbehartiging.
Distributie visdocumenten
Aantal VISpassen gedaald
De online bestelmodule voor de VISpas krijgt steeds meer bekendheid. Terwijl het aantal
verenigingen dat met de module live werkt maar licht groeide in 2016, steeg het aantal online lid
geworden sportvissers naar 29.535 (21.364 in 2015). Het aantal aangesloten leden bij
verenigingen daalde echter van 524.653 (2015) naar 517.828. De daling wordt vooral veroorzaakt
door de verminderde participatie van de jeugd. Het aantal uitgegeven jeugdVISpassen is met
5.693 stuks gedaald. Het aantal volwassen VISpashouders daalde met 1.859 personen.
Nieuwe leden
Er zijn 72.839 Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap (VBL’s) uitgegeven (86.898 in 2015). De
VBL’s worden gescand en kunnen na verwerking worden ingelezen in centrale ledenadministratie
HSVLeden. Via de online-bestelmodule werden 8.171 meer nieuwe leden geregistreerd. In totaal
daalde het aantal nieuwe leden met 5.888 ten opzichte van 2015. Het aantal machtigingen voor
automatische incasso steeg naar 246.333 stuks (210.070 in 2015). Het aantal retour gestuurde
VISpassen dat niet was afgenomen bij de verenigingen, daalde in 2016 naar 43.097 stuks (49.779
stuks in 2015).
JeugdVISpas terug op niveau 2011
In 2011 werden ongeveer 32.000 jeugdVISpassen uitgegeven, in 2014 waren dit er 41.397. In
2016 werd hetzelfde niveau bereik als in 2011 (32.268). Een deel van de jeugd schuift uiteraard
door naar de volwassen VISpas.
Resultaten ledenwerfacties
De ‘stoppers‘ van 2015 zijn benaderd om in 2016 alsnog weer lid te worden. Daarnaast zijn de
leden aangeschreven waarvan hun VISpas in juni 2016 van de hengelsportvereniging retour kwam
wegens het (nog) niet betalen van het lidmaatschap. Tenslotte zijn jeugdvissers, die enkele jaren
geleden lid waren, benaderd om weer te gaan vissen.

Aantal aangeschreven
Aantal leden
aanmeldingen
Resultaat

Stoppersactie
37.226
1.464

Niet betalende leden
12.528
949

Jeugdactie
6.950
73

3,9%

7,6%

1,1%

MeeVIStoestemming effectief
De MeeVIStoestemming, waarmee aangesloten sportvissers gratis iemand een dag mee kunnen
nemen om kennis te maken met het sportvissen, blijkt steeds bekender te worden: een stijging
van het aantal meevissers was te zien van 8.736 in 2015 naar 9.982 in 2016. Van de meevissers
werd vervolgens bijna een kwart (2.281 personen ofwel 23%) lid van een vereniging.
Van Kleine VISpas naar VISpas
Het aantal Kleine VISpassen neemt elk jaar af. De inzet van Sportvisserij Nederland is om mensen
lid te laten worden bij een hengelsportvereniging waarmee men voor 20 euro meer de VISpas en
veel meer vismogelijkheden verkrijgt. Met name bij de postkantoren worden steeds minder passen
verkocht. Hierbij speelt dat ook het aantal postkantoren fors afneemt, dan wel lastiger te vinden
zijn omdat ze in een andere winkel huizen. In 2016 hebben 58.687 sportvissers een Kleine VISpas
aangeschaft.
VISplanner-app vervangt papieren Lijst van Viswateren
In het najaar van 2015 werd, in nauwe samenwerking met de federaties en diverse
hengelsportverenigingen, de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-20172018 geproduceerd. Totaal ging het om 960.000 exemplaren. In 2016 is deze papieren lijst voor
het laatst naar alle aangesloten sportvissers gestuurd. Sportvissers kunnen ook gebruik maken van
de VISplanner-app, die zij aan de waterkant kunnen tonen op hun mobiel. Deze gratis app is
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inmiddels meer dan 250.000 keer gedownload. In 2016 hebben 100.000 aangesloten sportvissers
aangegeven in de toekomst de papieren lijst te willen blijven ontvangen.
De hoeveelheid viswater dat via de Gezamenlijke Lijst beschikbaar is voor iedere VISpashouder,
groeide ook dit jaar.
Toestemmingen voor vissen ’s nachts en/of met derde hengel
De verkoop van de Nachtvis- en Derde hengeltoestemmingen steeg in 2016 conform de
verwachting. In totaal werden 61.194 toestemmingen verleend, 8.522 meer dan het jaar er voor.
De nachtvistoestemming is met 44.045 stuks het meest populair.
Steeds meer verenigingen zien het belang in van het ‘delen´ van vismogelijkheden met leden van
andere verenigingen. Er kwamen dan ook meer wateren beschikbaar waar ’s nachts en/of met drie
hengels mag worden gevist met de betreffende toestemmingen.
Aanvullingen software ledenadministratie
Eind 2014 werd het programma HSV Leden 2015 in gebruik genomen, het online
ledenadministratiepakket voor de centrale registratie van alle leden waarmee ook de VISpassen
worden uitgeleverd. In 2016 werd een aantal belangrijke functies toegevoegd. Het scannen en
invoeren van de machtigingen werd geautomatiseerd, net als de verwerking van de Voorlopige
Bewijzen van Lidmaatschap en de retour gezonden VISpassen. Een belangrijke aanpassing was de
instelling voor de automatische verzending van een e-mail met ledenkaart ter bevestiging bij een
wijziging in het profiel van een lid.
Service ledenadministratie uitgebreid
Het aantal verenigingen waarvoor centraal de ledenadministratie wordt gedaan door Sportvisserij
Nederland breidde zich in 2016 uit van 132 naar 166 verenigingen. Verreweg de meesten (160)
doen de ledenadministratie over de financiële rekening van Sportvisserij Nederland.
De verenigingen die gebruik maken van de ledenservice vertonen meestal een groei in ledental.
Het verzamelen van machtigingen en het versturen van herinneringen zorgt voor een
betalingspercentage van minimaal 85% van de bestaande leden.
Afgelopen jaar zijn er tien regionale informatieavonden gehouden over de service
ledenadministratie. Hierbij waren 86 personen van 55 hengelsportverenigingen aanwezig.

Handhaving binnen de sportvisserij
Groot legioen hengelsportcontroleurs
Vrijwilligers die binnen hun hengelsportvereniging of federatie actief willen zijn als controleur
kunnen bij Sportvisserij Nederland een ééndaagse cursus volgen. Aan de orde komt onder meer de
regelgeving rondom de VISpas, de visserijwetgeving, sociale en communicatieve vaardigheden bij
controle. De hengelsportcontroleurs zijn belangrijke ambassadeurs aan de waterkant.
De cursus Controleur Sportvisserij werd in 2016 tien keer gegeven aan in totaal 138 (2015: 82)
cursisten, waaronder zes dames. Het gemiddelde cijfer dat de cursisten voor de toets haalden was
een 8,2. Elke geslaagde cursist ontving als gecertificeerde controleur een controlepas, een jas
Controle Sportvisserij en inlogcodes voor het digitaal registreren van controlegegevens in het
Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). In 2016 waren er totaal 1.441
gecertificeerde hengelsportcontroleurs actief.
Naast de hengelsportcontroleurs waren 108 buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) binnen
de sportvisserij actief. Zij zijn -veelal als vrijwilliger- in dienst bij de federaties en vallen ook onder
de korpschef van de politie. De boa’s zijn bevoegd tot verbaliseren en dienen aan zware
opleidingseisen te voldoen. Vanuit Sportvisserij Nederland wordt meebetaald aan de kosten van de
boa’s. Daarnaast is samen met werkgevers van andere ‘groene’ boa’s geregeld dat in 2016 voor
het eerst een subsidie vanuit de ministeries van Economische Zaken en Justitie werd verkregen in
de opleidingskosten.
Minder overtredingen
De boa’s registreren hun controleresultaten in het BOA Registratie Systeem (BRS). Door de boa’s
werden in 2016 ruim 30.000 controles uitgevoerd. Van de gecontroleerde sportvissers kreeg 4,8%
een proces verbaal. Vergeleken met voorgaande jaren is er duidelijk een trend van minder
overtredingen (2012: 8% en 2015: 5,9%). Daarnaast kreeg 7,6% een waarschuwing (2015:
8,3%).
Verder werden in het RCS door 178 hengelsportcontroleurs in totaal 3.711 controlerondes
vastgelegd (2015: 145 controleurs). Hierbij werden 11.923 sportvissers gecontroleerd op het bezit
van de juiste visdocumenten en op de naleving van de Visserijwet. Het aantal in RCS
geregistreerde controles door de hengelsportcontroleurs nam hiermee toe met 22% (2015: 9.352
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controles). In 2016 visten volgens deze registratie 10.587 (89%) sportvissers met de juiste
visdocumenten en volgens de voorwaarden voor het vissen. Het aantal sportvissers met een of
meer overtredingen was hier met 11,1% ook iets lager dan in 2015 (11,8%).
Opleiden van politie en boa’s
Sportvisserij Nederland geeft geregeld op aanvraag trainingen op maat voor politiemensen en
boa’s van gemeenten en andere organisaties. In 2016 werd evenals in 2015 drie keer zo’n training
verzorgd waaraan 37 (2015: 40) cursisten deelnamen. Twee van deze trainingen werden gehouden
op de Politieacademie in Lelystad voor de ‘Taak accenthouders’ Milieu. De derde cursus werd
gehouden bij de politie in Helmond. Er werden dit jaar geen cursussen gegeven aan boa’s in dienst
van gemeenten.
Bijeenkomsten voor federaties
De portefeuillehouders controle en handhaving van de federaties kwamen drie avonden bij elkaar.
Er werd kennis met elkaar gedeeld en iedereen kreeg informatie over de laatste landelijke
ontwikkelingen. Ook dient dit overleg om zaken met elkaar af te stemmen zoals de landelijke
controledagen.

Juridische zaken
Op juridisch gebied spelen er steeds meer dossiers. Vooral in het benedenrivierengebied lopen veel
zaken -jarenlang- door en vragen veel inzet. Daarom werd een extra jurist aangetrokken.
Voornaamste tegenpartijen bij de juridische zaken zijn het ministerie van Economische Zaken, de
Kamer voor de Binnenvisserij en enkele beroepsvissers.
Wet Natuurbescherming
In 2016 vonden er geen belangrijke wijzigingen plaats op het gebied van de visserij. Wel werden
politiek gezien grote stappen gezet om de Flora- en faunawet samen te voegen met de Boswet en
de Natuurbeschermingswet in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Als gevolg van deze nieuwe wet
zal de mate van bescherming van een aantal vissoorten wijzigen. Een ander gevolg is dat het hele
natuurbeschermingsbeleid inclusief controle en handhaving bij de provincie komt te liggen. De Wet
Natuurbescherming zal per 1 januari 2017 in werking getreden.
Regulering beroepsvisserij Benedenrivieren
Samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland is bezwaar gemaakt tegen toestemmingen die
beroepsvissers hadden ontvangen om te vissen met een zegen in het Benedenrivierengebied en het
Haringvliet. Ook al nemen de visbestanden in deze gebieden af, toch vinden de overheid en
Staatsbosbeheer een quotering niet nodig. In 2016 kwam deze kwestie in meerdere zittingen bij de
Rechtbank in Breda aan de orde. In een aantal zaken is inmiddels een negatieve uitspraak voor de
sportvisserij gedaan. Tegen die uitspraken is door Sportvisserij Zuidwest Nederland hoger beroep
ingesteld bij de Raad van State.
Een andere langlopende zaak is die tegen een aantal beroepsvissers. Zij maakten bezwaar bij de
Kamer voor de Binnenvisserij tegen een toestemming die een andere beroepsvisser had ontvangen
nadat er afspraken waren gemaakt met Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze zaak is na afwijzing
van het bezwaar nu onder de rechter.
Actie tegen staand want Rotterdams havengebied
In het Rotterdamse havengebied verleent de overheid vergunningen aan twee beroepsvissers om
met staand want te vissen. Tegen de nieuwe vergunningen die eind 2015 werden verleend werd in
beroep gegaan door Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteund door Sportvisserij Nederland.
Dit beroep is afgewezen door de rechtbank in Breda. Tegen deze beslissing is Sportvisserij
Zuidwest Nederland in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.
Oplichting
Enkele verenigingen kregen te maken met verduistering van kasgelden door de penningmeester.
De verenigingen kregen hierover advies. Zo kan een vereniging in dergelijke gevallen aangifte
doen. In de strafzaak die dan volgt kan de vereniging een schadeclaim indienen. Als de strafrechter
de eis toewijst hoeft de vereniging niet zelf een kostbare procedure te beginnen bij de burgerlijke
rechter.
Inspraak op beheerplannen Natura-2000
In 2016 zijn de beheerplannen van verschillende Natura 2000-gebieden ter inzage gelegd. Waar
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nodig heeft Sportvisserij Nederland zienswijzen gegeven op de concepten van deze beheerplannen,
onder andere met betrekking tot de toegankelijkheid van het gebied en de toegestane vormen van
visserij.
Huurkwesties
Vele malen werd Sportvisserij Nederland gevraagd om advies te geven over nieuwe
huurovereenkomsten. Een tendens is dat veel verhuurders ruime bevoegdheden willen hebben om
de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Meestal ging het om nieuwe contracten, soms om
contracten waarin de verhuurder tussentijds zaken wilde wijzigen. Ook werden veel vragen
beantwoord over de rechtsbescherming bij opzegging door de verhuurder.
Verenigingsrecht
Sportvisserij Nederland heeft diverse hengelsportverenigingen advies gegeven over allerlei vragen
op het gebied van verenigingsrecht en kunnen helpen bij het opstellen of aanpassen van statuten
en huishoudelijk reglementen.
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Communicatie en educatie
Iedereen die meer wil weten van de sportvisserij en de visstand in Nederland kan
terecht bij de mediakanalen van Sportvisserij Nederland. Met twee eigen tvprogramma’s, drie magazines, diverse websites en social mediakanalen, zorgt
Sportvisserij Nederland voor een groot en crossmediaal bereik onder alle sportvissers,
visstandbeheerders en de samenleving.
Groot bereik
Vis TV blijft populair
Het 21e seizoen van Vis TV ging in maart van start onder het nieuwe format ‘Stad & Land’. De
presentatoren Ed Stoop en Marco Kraal namen de kijkers elke zondag mee naar de mooiste
visplekjes in de natuur en op het platteland maar ook midden in de stad, woonwijken en zelfs in
een industriële omgeving. Alle aflevereingen werden diverse keren herhaald. Samen met het online
terugkijken en uitgesteld kijken werd er per aflevering gemiddeld door bijna 180.000 kijkers
gekeken. RTL7 zond in de zomer een verslag uit van twee visevenementen onder de titel ‘VIS TV
Presents’. Bij ‘Fish ‘O’ Mania International 2016’ in Engeland was de zender erbij toen Nederlands
international Jurgen Spierings deze prestigeuze wedstrijd won. Daarnaast er was een verslag van
de ‘World predator Classics 2016’ in het Haringvliet. Vanuit Hellevoetsluis werd er drie dagen lang
op roofvis gevist vanuit boten, kajaks en vanaf de kant. VIS TV-presentator Marco Kraal deed ter
plaatse vervslag. Bij elkaar zond RTL7 vijfendertig uur sportvissen uit met een totaal bereik van
ruim 1,5 miljoen kijkers.
3e seizoen Studio VIS TV
In januari startte het derde seizoen van de unieke talkshow over sportvissen: Studio VIS TV. In de
acht afleveringen die elk bijna een uur duurde kwamen onderwepen aan bod als de opkomst van
de meerval, vliegvissen op zeeforel en het zeeforelproject in het Lauwersmeer, wereldvissers met
een topfunctie, de opkomst van vrouwen in de visserij en de laatste trends in de karpervisserij,
sportvissen als lifestyle, het zeebaarsdossier, spiegelkarperprojecten en vissen met een handicap.
Wereldkampioen bij de dames Anja Groot en jeugdwereldkampioen Kustvissen Joeri Minderhoud
waren te gast, evenals cabartier Klaas van Eerden. Met een hehaling in het najaar en het groeiend
aantal online (terug) kijkende belangstellenden van de afleveringen, kwam het gemiddeld kijkcijfer
uit boven de 100.000 per aflevering.
Fors bereik Hét Visblad
Na de restyling in 2015 heeft Hét Visblad zich verder ontwikkeld als een actueel en volwaardig
magazine voor alle sportvissers. Het maandblad had na een jarenlange groei dit jaar een stabiel
abonneebestand van net onder de honderdduizend. Een half miljoen VISpashouders kregen het
magazine twee keer per jaar gratis toegezonden.
Visie over vis in Visonair
Het glossy magazine Visionair behandelt onderwerpen over biologie en het beheer van vissen. Het
biedt een platform voor kennisuitwisseling en discussie over onderwerpen op het gebied van vis,
visstand en visserij. Artikelen die zoal verschenen zijn ‘Beheer op zijn Vlaams’, over het maakbaar
maken van natuurlijk viswater, ‘Kleur bekennen’ over de nieuwe rode lijst zoetwatervissen, ‘Tot op
het molecuul’, waarin een nieuwe methode wordt besproken voor het aantonen van vissoorten in
een water en ‘Zilveren stromen’ met een vooruitblik op het Haringvliet als de deuren op een kier
gaan. Het tijdschrift verscheen vier keer in een oplage van 5.000 stuks per nummer.
Free publicity
De sportvisserij was 13 keer (2015: 14 keer, 2014: 6 keer) in vooral landelijke
actualiteitenprogramma’s op televisie te zien met vaak rond de een miljoen of meer kijkers. Zo
waren er in Hart van Nederland van SBS6 reportages te zien over een visserijkundig onderzoek in
het Zuiderdiep, de predator Tour 2016 en sportvissers die vier kinderen hadden gered van de
verdrinkingsdood. RTL 4 had bij Editie.NL had een item over ‘Vissen straks een Olympische sport?’
Bij NPO Hallo Nederland waren karpervissers op de Carp 2016 aan het woord, sprak Jochem Myjer
in College Tour over zijn grote passie sportvissen. In ‘De wereld draait door’ werden fragmenten
uitgezonden van een opmerkelijke uitzending van Studio VIS TV. Ook het achtuurjournaal op
NPO 1 had aandacht voor sportvissen met het EK zoetwatervissen in Almere.
Tientallen persberichten
Er werden 58 persberichten verzonden, 22 daarvan gingen over nationale een internationale
wedstrijden zoals het EK zoetwatervissen in eigen land. Dit leverde talloze artikelen op in de pers
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en online media. Het FD plaatste een artikel ‘Vergeten Wereldkampioenen’ over de WK-winst van
het Nederlands team Zoet in 2015. In het AD stond het artikel ‘Streetfishers rennen langs singels
en grachten’ en eind juni verschenen er meerdere artikelen in de Telegraaf en het AD over de
deelname van Jochem Myjer aan de World Predator Classics in Hellevoetssluis. In de
zomervakantie verscheen er gedurende zeven weken elke zaterdag een spread in het AD onder de
kop ‘Vissen met Jan’, waarbij verslaggever Jan Hoedeman ging vissen met een bekende politicus.
In de Ouders van nu verscheen een vier paginagroot artikel met de kop ‘Ik ben die rare met hengel
en draagzak’ over een sportvissende vader die zijn dochter (2) tijdens het vissen meeneemt in een
draagzak.

Digitale communicatie
Bezoek websites neemt af
De digitale wereld blijft sterk in beweging, dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers. Voor het eerst in het
bestaan van de websites van Sportvisserij Nederland daalden de bezoekersaantallen met 7% naar
2,3 miljoen bezoeken. Het bereik via social media steeg. De fanpage creëerde ruim 230% meer
bereik. De cijfers sluiten aan bij de landelijke trends: social media worden steeds belangrijker als
communicatiemiddel, websites worden meer als conversiemiddel ingezet.
Ook het mobiele gebruik zet verder door: voor het eerst waren er meer bezoeken met een mobiel
apparaat (54% tablet of smartphone) dan via een desktop of laptop op de website
www.sportvisserijnederland.nl.
In 2016 werden verschillende digitale platforms geoptimaliseerd. Ondanks het dalend aantal
bezoeken werd zo wel een hogere omzet (+22%) van visdocumenten via deze kanalen
gerealiseerd.
Social media belangrijker
2016 was een succesvol jaar op het gebied van social media. Mede door Facebook-advertising
steeg het aantal likes van de Sportvisserij Nederland-fanpage van 12.500 naar ruim 45.000. Per
maand werden gemiddeld zo’n 700.000 personen bereikt. Dat is exclusief het bereik op andere
pagina’s (Hét Visblad, Wedstrijdvissen, Ed Stoop, Marco Kraal). Facebook werd nadrukkelijker
ingezet als helpdesk-kanaal voor een snellere en betere service. Met een gemiddelde waardering
van 4,2 uit 5 sterren krijgt de fanpage een goede beoordeling van bezoekers.
De eerste stappen zijn gezet op Instagram. De eerste 2.900 volgers hebben zich gemeld.
In totaal werden 33 nieuwe video’s gepubliceerd op YouTube en Facebook. Het YouTube-kanaal
zorgde voor ruim 2,5 miljoen views en het aantal abonnees steeg naar 28.900.
Verspreiding nieuwsbrief
Er werden ruim 3,2 miljoen digitale nieuwsbrieven verstuurd. Hiervan werd zo’n 30% geopend. Het
aantal Sportvisserijnieuwsbrief-abonnees steeg met 16% naar ruim 260.000. De nieuwsbrief voor
verenigingen kende een stijging van 22% naar ruim 9.000 abonnees. De Vis & Water-nieuwsbrief is
gestopt vanwege het beperkt aantal geïnteresseerden.
Apps populair
Het afgelopen jaar werden de diverse apps bijna 100.000 keer gedownload. De VISplanner app
werd de meest-gedownloade app met in totaal bijna 240.000 downloads sinds 2012 (60.000 in
2016).

Ondersteuning hengelsportverenigingen
Gebruik online verenigingsservice
Op de website www.hsvservice.nl vinden bestuurders van hengelsportverenigingen en hun
vrijwilligers infobladen, informatie over cursussen en andere verenigingsondersteunende services
en activiteiten, video-instructies over viswaterbeheer, aanvullingen op het Handboek Beter
besturen, bestelformulieren voor jeugd en promotiematerialen en een actueel overzicht van het
cursus- en voorlichtingsprogramma van Sportvisserij Nederland.
Het gratis aanleveren van websites voor hengelsportverenigingen is geactualiseerd. Er zijn voor 18
hengelsportverenigingen nieuwe websites gelanceerd, waarmee er nu 349 operationeel zijn. De
service wordt goed gewaardeerd. Ook de online VISpasbestelmodule wordt gewaardeerd, 357
hengelsportverenigingen maakten hiervan gebruik.
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HSV 2.0-traject en HSV scan
Het HSV 2.0-traject wil twee keer per jaar een regioavond houden waarop bestuurders elkaar
ontmoeten en informeren. De federaties en Sportvisserij Nederland bieden hierbij ondersteuning
als organisatoren. In 2016 zijn door Sportvisserij Nederland samen met Sportvisserij Fryslân,
Sportvisserij Zuidwest Nederland en Hengelsportfederatie Midden-Nederland in totaal tien HSV 2.0avonden georganiseerd.
Tijdens de startavonden in Zuidwest en Midden Nederland is met een HSV-scan geïnventariseerd
op welke gebieden de hengelsportverenigingen ambitie hebben om nieuwe activiteiten te
ontplooien. In beide gebieden scoorden jeugdactiviteiten en viswaterbeheer hoog. Op basis hiervan
is in Midden Nederland een grootschalig viswaterbeheersproject gestart in het beheersgebied van
het Waterschap Rijn en IJssel met als titel Sportvisserij op de kaart.
Uitstraling hengelsportverenigingen
Van de mogelijkheid om via Sportvisserij Nederland tegen een scherpe prijs spandoeken en/of
beachflags te laten maken, met daarop het verenigingslogo en een korte tekst, maakten zeven
verenigingen gebruik. In totaal hebben nu 113 verenigingen nieuwe spandoeken en/of beachflags.
Enkele verenigingen lieten vooraf hun logo vernieuwen.
Opleiding vrijwilligers
Sportvisserij Nederland biedt vrijwilligers van hengelsportverenigingen een uitgebreid pakket aan
met cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten op het gebied van het besturen van een
vereniging, viswaterbeheer, jeugdwerk, controle en ledenadministratie. In 2016 namen 883
personen deel aan één of meer van deze cursussen/bijeenkomsten.
Cursus/voorlichtingsavond
Basiscursus Viswaterbeheer
Praktijkopleiding Elektrovisserij
Controle Sportvisserij
Pilot karpervisvijverbeheer
Informatieavond karpervisvijvers
Viscoach (Jeugdbegeleiding)
Cursus Vismeester
Cursus Wedstrijdcontroleur
Training (kort) Visdocumenten
Informatieavonden HSV Leden
HSV 2.0-informatieavonden
Totaal

Aantal deelnemers in 2016
27
8
138
35
168
82
20
5
37
86
275
883

Publieke presentaties
Nationale Sportweek
Tijdens de Nationale Sportweek van NOC*NSF zetten honderden sportverenigingen, sportbonden,
bedrijven, het onderwijs en sportaanbieders hun deuren open en organiseren ze clinics, toernooien
en demonstraties. Dit om te laten zien hoe leuk sporten is.
De 13e editie van de Nationale Sportweek vond plaats van 17 t/m 24 september 2016.
Hengelsportverenigingen die deelnamen aan de Nationale Sportweek ontvingen van Sportvisserij
Nederland gratis promotiepakketten en andere materialen. De landelijke opening vond plaats in
Utrecht, waar de AUHV met ondersteuning van Sportvisserij Nederland een stand in het Griftpark
heeft bemenst en verschillende activiteiten aanbood.
Nationale Hengeldag
Traditiegetrouw vindt de Nationale Hengeldag plaats op de laatste zaterdag in mei, dit keer op 28
mei. De dag luidt tevens de start in van het roofvisseizoen. Diverse hengelsportverenigingen
hebben activiteiten georganiseerd. Tijdens deze dag kunnen zo veel mogelijk mensen, vooral
kinderen, kennismaken met het sportvissen. Hengelsportverenigingen konden een gratis
dagvergunning uitgeven voor de bezoekers. VIS TV-presentator Marco Kraal was aanwezig bij de
federatieve jeugddag van Sportvisserij Oost-Nederland in Raalte en bij activiteiten van HSV Hoop
Op Geluk in Nijkerk en HSV Ons Genoegen in Woudenberg. Zijn collega Ed Stoop bezocht een
evenement van HSV Ons Genoegen in St Nicolaasga en activiteiten van HSV Leeuwarden in
Veenwouden.
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Beurzen
Tijdens hengelsportbeurzen kunnen beginnende en ervaren sportvissers kennis maken met de
werkzaamheden van Sportvisserij Nederland. Tevens wordt informatie gegeven over producten als
de VISpas, VISplanner en de apps. Sportvisserij Nederland presenteerde zich eind januari tijdens
de beurs Carp Zwolle samen met Sportvisserij Oost-Nederland en De KSN. Vervolgens was de
organisatie in respectievelijk maart en december vertegenwoordigd op de Visma in Rotterdam en
de Hengelsport & Botenbeurs te Utrecht. In totaal bezochten 51.000 mensen deze beurzen.
Tijdens deze drie beurzen en tijdens het Europees Kampioenschap Vissen in Almere werd het
Stekkie-Jeugdplein ingericht. Dit werd door ruim 1.200 kinderen bezocht. Zij hebben onder leiding
van gecertificeerde viscoaches en vismeesters zelf een tuigje, een snoek-, karper-, vlieg- of
zeevisonderlijn gemaakt. Verder is met behulp van kunststof vissen geoefend met het goed
onthaken van vis.
Overige presentaties
Met promotiemateriaal van Sportvisserij Nederland is door de specialistenorganisaties,
hengelsportfederaties en -verenigingen deelgenomen aan diverse regionale hengelsportbeurzen.
De vele vismeesters zorgden voor diverse activiteiten voor de jeugd.

Jeugdwerk
Stekkie Magazine
Alle JeugdVISpashouders (32.268) en de bij Sportvisserij Nederland bekende houders van een
jeugdvergunning ontvingen in 2016 vier keer gratis het Stekkie Magazine.
Daarnaast wordt het magazine verspreid via de vislessen en op beurzen. Het magazine is speciaal
geschreven voor vissende kinderen en hun belevingswereld. Er werd onder meer informatie geven
over vistechnieken, regelgeving en mooie plekken om te vissen.
In dit verslagjaar was het Stekkie Magazine voor het eerst als app beschikbaar. Zo kan het blad
ook digitaal worden geraadpleegd op een tablet of mobiele telefoon. Door het aantikken van het
scherm kunnen filmpjes en achtergrondinformatie worden bekeken.
Stekkie.nl
Stekkie.nl is de jeugdwebsite van Sportvisserij Nederland. Jeugdige sportvissers van 8 tot 14 jaar
vinden er informatie over sportvissen en de Nederlandse vissoorten. Jongeren kunnen hierop
informatie vinden over verschillende manieren van vissen, bijvoorbeeld vissen met de vaste stok,
maar ook over de techniek van karpervissen, snoekvissen, vliegvissen of zeevissen. Daarnaast
worden de sportvisregels uitgelegd, is er de spreekbeurtservice en zijn er leerzame visfilmpjes te
bekijken. Het Stekkie Magazine is op stekkie.nl in zijn geheel te bekijken op de site.
Visles op de basisschool
Het Vissenschool-programma is succesvol verlopen. Tijdens de vislessen op de basisschool
verzorgen vismeesters een leuke en interessante biologieles over vis en water voor leerlingen van
groep 7. In de middag ontdekken de kinderen tijdens een uurtje vissen in een water bij de school
vervolgens hoe leuk sportvissen kan zijn.
In 2016 zijn met 440 vislessen ongeveer 9.800 kinderen bereikt, evenals leerkrachten van de
honderden scholen waar de vislessen werden gegeven. De leerlingen en leerkrachten waren erg
enthousiast. De kinderen leren zo respect te hebben voor de natuur in hun directe omgeving.
De vislessen zijn mogelijk dankzij de inzet van tientallen vismeesters, viscoaches en andere
vrijwilligers van de 116 deelnemende hengelsportverenigingen en de verschillende
hengelsportfederaties. Samen maken zij de vislessen ieder jaar tot een groot succes.
Sportvisserij Nederland en de federaties ondersteunen het Vissenschoolprogramma met gratis
lespakketten, hengelmateriaal en cursussen voor de vrijwilligers.
Overig jeugdwerk
In totaal zijn ruim 9.500 kinderen bereikt met een grote diversiteit aan jeugdgerichte activiteiten
van hengelsportverenigingen en hengelsportfederaties. Het betreft hier open dagen, aanwezigheid
op jaarmarkten, jeugdwedstrijden en kijk-, speel- en-doe-dagen. Er werden 170 andere
jeugdactiviteiten gehouden bij in totaal 100 hengelsportverenigingen, waarvoor promotiemateriaal
is geleverd.
Gratis online jeugdvergunning
De gratis online jeugdvergunning wordt sinds 2013 door steeds meer hengelsportverenigingen
aangeboden. Via hun website bieden zij kinderen die beginnen met vissen de mogelijkheid om
online een gratis jeugdvergunning te downloaden. De vereniging kan de jongeren digitaal
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informeren over onder meer de wettelijke regels van een (Jeugd)VISpas, het vissen met twee
hengels of met kunstaas en de voordelen van een lidmaatschap van een vereniging. Door
jeugdactiviteiten en jeugdviscursussen te organiseren, slagen de actievere verenigingen erin deze
kinderen ook aan zich te binden.
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Wedstrijden
Topprestaties werden dit jaar geleverd door Jurgen Spierings die Fish ‘O’ Mania won. Er
was goud voor HSV De Edelkarper/SPRO tijdens het WK Kustvissen Korpsen en brons
voor de Nederlandse Damesploeg tijdens het WK Kustvissen. In Almere werd van 18 t/m
24 juli het Europees Kampioenschap Zoetwatervissen door Sportvisserij Nederland
georganiseerd. 2016 was ook het eerste jaar van het wedstrijdbeleidsplan ‘Als Team
naar de Top’.
Invoering beleidsplan
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2015 werd het nieuwe wedstrijdbeleidsplan ‘Als Team
naar de Top’ (2016-2020) unaniem aangenomen. Een plan met scherpe doelstellingen voor
topsport én breedtesport. Professionalisering van de wedstrijdsport staat de komende jaren
centraal, daar is in 2016 de start mee gemaakt. Zo is er een nieuwe competitiestructuur in
teamverband, wedstrijdvissen gericht op jeugd en dames, zijn er clinics voor de aanstormende
talenten en ruim aandacht voor de breedtesport op clubniveau. Allemaal activiteiten die aansluiten
bij de ambities van Sportvisserij Nederland: tot de Top5 van de wereld behoren én wedstrijdvissen
voor iedereen en op ieder niveau mogelijk maken. Eind 2016 is een eerste evaluatie van de
voortgang opgesteld.
Nieuw: Clubkampioenschap
Een van de speerpunten uit het nieuwe wedstrijdbeleidsplan is het vissen in teamverband. Zowel
op topsport- als breedtesportniveau. Kennis delen, het sociale element, samenwerking en delen in
winst of verlies. Het zijn allemaal voordelen van samen vissen. Op internationaal niveau gebeurt dit
al jaren, maar vanaf 2016 heeft Nederland haar eigen breedtesportcompetitie in clubverband. Al 80
hengelsportverenigingen (circa 1.000 wedstrijdvissers) gaven zich op en na meer dan 70
wedstrijden kon iedere federatie een kampioen afvaardigen naar de landelijke finale. Aan het
Noord-Hollandskanaal werd HSV De Blankvoorn op zaterdag 29 oktober de eerste Nederlandse
Clubkampioen uit de historie.
Nationale Teamcompetities
De topsportcompetities werden ‘omgebouwd’ tot een competitie in teamverband. Teams van vijf
wedstrijdvissers (en eventueel een reserve) konden zich opgeven voor de meest spraakmakende
competities in Nederland. De winnaar wordt immers afgevaardigd naar het WK Korpsen. In de
zoetwatervisserij deed de EVEZET Nationale Teamcompetitie (20 teams) haar intrede en in de
kustvisserij de PENN Korps Competitie (34 teams). Met respectievelijk het Maver/Zammataro Team
en de Watergeus als winnaars. Voor het zoetwatervissen is voor de dames en jongens onder 20
jaar een aparte competitie opgezet. De EVEZET Nationale Teamcompetitie Dames + U20 kende een
frisse start met 12 deelnemende teams. De Free Angels werd uiteindelijk de winnaar van deze
competitie.
Open NK Dames
Op 10 september zaten er maar liefs 34 dames aan de waterkant tijdens het eerste Open Nationaal
Kampioenschap voor dames in de historie van de wedstrijdvisserij. Tijdens deze wedstrijd werd
Natasja Pichot du Plesis de eerste Nationaal Kampioene uit de geschiedenis. Een prachtig
kampioenschap waar de oudste deelneemster 68 jaar was en de jongste 11 jaar, maar waar
iedereen met hetzelfde fanatisme de wedstrijd viste.
Internationale wedstrijden
Fish ‘O’ Mania werd in een nieuw jasje gestoken. In een kleinere en individuele setting met alleen
de beste vissers van de wereld werd de wedstrijd vervist. Jurgen Spierings won de editie van 2016.
De damesploeg van bondscoach Benny Wijnings behaalde in het Ierse Wexford de bronzen
medaille tijdens het WK Kustvissen. De dames Francis Danen, Petra van de Hoogen, Susan Stuijts,
Linda van de Velde – van Iwaarden, Christel Verhage – van Marion en Clarinda van de Zande –
Rijnberg behaalden hier een derde plaats.
De ploeg van HSV De Edelkarper/SPRO won in Blankenberg (België) bij het WK Kustvissen Korpsen
de wereldtitel.
Aan de Lage Vaart in Almere werd tijdens de zomervakantie het Europees Kampioenschap
Zoetwatervissen door Sportvisserij Nederland georganiseerd. Mede dankzij de hulp van vele
vrijwilligers werd een geslaagd evenement neergezet. Teams uit 26 landen deden mee. Er werd
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redelijk gevangen, maar ook veel grote vis gemist. Nederland behaalde iets teleurstellend de elfde
plaats.
Eerste Sportvisserij Nederland Topsportgala
Professionalisering in de wedstrijdvisserij gebeurt niet alleen op het gebied van competitie en
prestaties, maar ook bij het neerzetten van wedstrijden als evenement. Daarom vond dit jaar het
eerste Sportvisserij Nederland Topsportgala plaats. Geen prijsuitreikingen meer direct na de
wedstrijd op locatie, maar een samenkomst van alle (zoete water) wedstrijddisciplines aan het eind
van het seizoen. Op 28 november vond dit plaats in het nationale topsportcentrum Papendal met
als presentator Marco Kraal. Met een gevarieerd programma en bijna 400 aanwezigen was het een
groot succes. Tevens werd de Sportman (Ramon Ansing), Sportvrouw (Anja Groot) en het
Sporttalent (Jeffrey Bakkernes) van het jaar gekozen. Het was de eerste keer dat Sportvisserij
Nederland deze prijzen uitreikte.
Sponsoring
Binnen de wedstrijdsport zijn sponsoren belangrijke partners. In 2016 sponsorde EVEZET alle zoete
competities en de internationale jeugdploegen (zoetwatervissen). Ook was EVEZET sponsor van het
Sportvisserij Nederland Topsportgala. Een nieuwe sponsor is Preston Innovations. Preston
sponsorde de nationale ploegen binnen de feedervisserij. Voor de zoute nationale ploegen heeft
Sportvisserij Nederland een partnerschap met Tronix.
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Resultaten nationale wedstrijden
De nationale kampioenschappen zijn georganiseerd volgens de reglementen en voorschriften, zoals
die zijn opgesteld door Sportvisserij Nederland in navolging van de internationale wedstrijdregels
van de Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS).
<popjes> = aantal deelnemers
Ex. = aantal exemplaren gevangen vis
Kl.pnt = klassementspunten
Open Nationaal Kampioenschap Junioren
(nieuwe opzet 2016, voorheen NK Zoetwater Junioren)
10 september – Urkervaart

- U25: 20 t/m 24 jaar – 1 vak (voorheen Cat. A. 17 t/m 21 jaar)
ONK 13 <popjes> (in 2015: 36) – selecties 32 <popjes> (in 2015: 59)
1. Danny Flipsen, HSV de Noordervaart, HSF Limburg
2. Daan van Berkel, HSV Renswoude, HSF MidWest Nederland
3. Luciën de Rade, HSV Groot Woudrichem, HSF Zuidwest Nederland

2.408 gr.
1.380 gr.
1.106 gr.

- U20: 15 t/m 19 jaar – 2 vakken (voorheen Cat. B: 13 t/m 16 jaar)
ONK 34 <popjes> (in 2015: 46) – selecties 111 <popjes> (in 2015: 110)
1. Melvin Scholtens, HSV Viscollege VNK, HSF MidWest Nederland
2. Henrico van Lente, HSV OKO, HSF Oost-Nederland
3. Collin Besseling, HSV ’t Baarsje, HSF Groningen-Drenthe

5.107 gr.
1.976 gr.
4.900 gr.

- U15: t/m 14 jaar – 2 vakken (voorheen Cat. C: 10 t/m 12 jaar)
ONK 31 <popjes> (in 2015: 41) – sel. 104 <popjes> (in 2015: 85)
1. Tim Rijsdijk, HSV Bathmen, HSF Oost-Nederland
2. Marco Smit, HSV Ons Genoegen, HSF Groningen-Drenthe
3. Teun Jansen, HSV de Karper, HSF Limburg

2.160 gr.
979 gr.
1.732 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Dames
(nieuw in 2016)
10 september – Urkervaart
ONK 34 <popjes>
1. Natasja Pichot du Plessis, HSV Beesd, HSF Midden Nederland
2. Chantal Mensink, HSV Groot Rotterdam, HSF Zuidwest Nederland
3. Anouska Kars, HSV Tot ons Genoegen, HSF Oost-Nederland

5.039 gr.
2.736 gr.
2.787 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren 55(nieuwe opzet 2016, voorheen NK Zoetwater Individueel)
27 augustus – Noord Hollandskanaal
ONK 42 <popjes> (in 2015: 185) – selecties 235 <popjes> (in 2015: 740)
1. Harrie de Jong, HSV de Rietvoorn, HSF Midden Nederland
2. Richard Feller, HSV Sint Jan, HSF Limburg
3. Wouter Meulman, HSV de Blankvoorn, HFS Groningen-Drenthe

7.346 gr.
4.923 gr.
5.650 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren 55+
(nieuwe opzet 2016, voorheen NK Zoetwater Individueel)
27 augustus – Noord Hollandskanaal
ONK 42 <popjes> – selecties 244 <popjes>
1. Lieuwe Pander, HSV de Oanslach, HSF Fryslân
2. Dick Kruise, HSV de Blankvoorn, HFS Groningen-Drenthe
3. Jo Langens, HSV de Bleeken, HSF Zuidwest Nederland

9.855 gr.
5.762 gr.
5.103 gr.
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Finale Federatief Clubkampioenschap
(nieuw in 2016)
29 oktober, Noord Hollandskanaal (tussen Molen Neck en Spijkerboor)
1. HSV De Blankvoorn, HSF Groningen-Drenthe
2. HSV Kennemerland, HSF MidWest Nederland
3. HSV De Maasvissers, HSF Zuidwest Nederland

137 pnt.
113 pnt.
86 pnt.

Open Nationaal Kampioenschap Feeder
(nieuwe opzet 2016, voorheen NK Feeder)
3 september – Amsterdam Rijnkanaal (Tiel)
ONK 81 <popjes> (2015: 109) – selecties 494 (in 2015: 507)
1. Gerrit de Jongh, HSV de Killen, HSF Midden Nederland
2. Kees Westdorp, HSV de Watergeus, HSF Zuidwest Nederland
3. Jeroen Jansen, HSV Schaopwas, HSF Groningen-Drenthe

8.416 gr.
5.066 gr.
2.629 gr.

NK Vliegvissen
16 oktober – De Dode Maas bij Rossum
NK 43 <popjes> (in 2015: 47)
1. Peter Elberse, Elbi’s Airflo Angels
2. Bram Zanis, Elbi’s Airflo Angels
3. Marty Maas, Elbi’s Airflo Angels

9 pnt.
15 pnt.
20 pnt.

NK Baarsvissen
1 oktober
NK 51 <popjes> (2015: 62)
1.
Erik Maes, HSV ‘t Voorntje
2.
Rob Eelsing, HSV De Niedorpen
3.
Pieter Oostwouder, HSV Schele Posch

98 stuks
93 stuks
87 stuks

Nationale Teamcompetitie Zoetwatervissen
(nieuwe opzet 2016, voorheen Topcompetitie Zoetwatervissen)
NTC: 6 wedstrijden van mei t/m september
NTC Dames + U20 teams: 4 wedstrijden van mei t/m september
NTC 118 <popjes> NTC Dames + U20 49 <popjes> (In 2015: Sr. A 50 <popjes>, Sr. B 40 <popjes>, U18:
15 <popjes> U23 15 <popjes>, Dames 10 <popjes> en Veteranen 22 <popjes>)
NTC Teams
1. Team Maver - Zammataro
Bestaande uit: Peter Post, Bert Aufderhaar, Leo Koot,
Patrick Mulder, Stefan Altena en Henk Post
2. The Dutch Lions
3. Evezet Trabucco Fishing Team
NTC Individueel
1. Stefan Altena, Team Maver - Zammataro
2. Ramon Ansing, Van den Eynde Nederland
3. Peter Post, Team Maver - Zammataro
NTC Dames + U20
1. Free Angels
Bestaande uit: Ingeborg Audenaerd, Wanda de Schouwer
Kaylee Goedhardt en Natasja Pichot du Plessis

128 kl.pnt

133.315 gram

176 kl.pnt
217 kl.pnt

111.954 gram
105.225 gram

8 kl.pnt
12 kl.pnt
13 kl.pnt

20.124 gram
44.543 gram
21.111 gram

63 kl.pnt

65.069 gram
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2. De Matchanglers
3. Van Den Eynde Turboteam

68 kl.pnt
85 kl.pnt

76.222 gram
49.174 gram

Topcompetitie Feeder
4 wedstrijden van mei t/m oktober - 60 <popjes> (2015: 46).
1. Ramon Ansing
2. Edwin Timmer
3. John Vallenduuk

7 kl.pnt
8 kl.pnt
10 kl.pnt

40.348 gram
10.945 gram
40.830 gram

Topcompetitie Karper
4 wedstrijden van april t/m oktober – 20 koppels (2015 23)
1. John Hendriks en Ricardo Eerland
2. Henri Eshuis en Henk Meppelink
3. Klaas Keen en Chamel Keen

3 kl.pnt
6 kl.pnt
7 kl.pnt

82.310 gram
38.430 gram
57.050 gram

Open NK Kustvissen Junioren
28 mei – Domburg, Zeeland
- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 27 <popjes> (2015: 27)
1. Mart Verhage, HSV Westkapelle
2. Ivan Gabrielse, HSV Westkapelle
3. Stef Houweling, HSV de Snoek
- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 11 <popjes> (2015: 18)
1. Daan Kusse, HSV Westkapelle
2. Tino Ocke, EGHV
3. Pedro van Sluijs, HSV Westkapelle

435 cm
225 cm
184 cm

Open NK Kustvissen Dames
28 mei – Domburg, Zeeland – 14 <popjes> (2015: 16)
1. Susan Stuijts, HSV de Streijenvissers
2. Christel Verhage-van Marion, HSV Westkapelle
3. Clarinda van de Zande-Rijnberg, HSV Oosterschelde Vissers

254 cm
248 cm
195 cm

Open NK Kustvissen Individueel
3 oktober - Noordwijk
NK 96 <popjes> (in 2015 184) – selecties 253 (2015: 357 <popjes>)
1. Arjan Marijs, HSV Reimerswaal
2. Corné Westerlaken, HSV de Zeebaars
3. Dirk Westdorp, HSV de Zeebaars

705 cm
461 cm
261 cm

270 cm
269 cm
261 cm

Penn Teamcompetitie Kustvissen (onder auspiciën van Sportvisserij Nederland)
Voorheen NK korpsen Kustvissen (2015: 20)
1. Team de Watergeus
21 pnt.
2. SV de Zeebaars K1
21 pnt.
3. HSV Westkapelle K1
34 pnt.
Topcompetitie kustvissen junioren/dames
11/10 en 3/12 – Domburg/Zoutelande
Junioren 22 <popjes> (in 2015 21), Dames 10 <popjes> (2015: 10)
Junioren:
1. Pim Fase, HSV de Zeebaars
2. Jeffrey Boonman, HSV Vlissingen
3. Joeri Minderhoud, HSV Westkapelle

17 pnt.
17 pnt.
19 pnt.

1.184 cm
970 cm
928 cm
28

Dames:
1. Linda van de Velde, HSV Oosterschelde Vissers
2. Susan Stuijts, HSV Streijenvissers
3. Clarinda van de Zande, HSV Oosterschelde Vissers

9 pnt.
12 pnt.
15 pnt.

988 cm
816 cm
609 cm

NK Bootvissen
5 juni – Oosterschelde vanuit Neeltje Jans
NK 20 <popjes> (2015 20) – Selecties 45 <popjes> (2015: 53)
1. Henri Karremans, HSV Heense Molense Sportvissers
2. Hans de Vries, HSV De Edelkarper
3. Arjan Stelwage, HSV de Edelkarper

51 ex.
41 ex.
42 ex.

11.650 gr.
9.200 gr.
9.470 gr.

Topcompetitie bootvissen
5/11, 27/11 en 11/12 – Neeltje Jans – 10 <popjes>
1. Sjaak Verburg
2. Piet Buijk
3. Peter Leentjes

21 pnt. 171 ex.
23 pnt. 169 ex.
23 pnt. 153 ex.

19.760 gr.
21.230 gr.
19.850 gr.

Resultaten internationale wedstrijden

Deze wedstrijden zijn volgens de internationale CIPS-reglementen in de diverse disciplines vervist.
Zoetwatervissen
WK Zoetwater Veteranen
30 mei – 4 juni – Pardubice – Labe River, Tsjechië – 14 landen - 5e plaats
WK Feeder
13 – 19 juni – Novisad – Canal DTD, Servië – 28 landen - 12e plaats
Meerlanden Zoetwater
1 - 2 juli – Lage Vaart, Almere, Nederland – 6 landen - 3e plaats
WK Zoetwater Korpsen
4 - 10 juli – Ostellato, San Marino – 28 landen - 12e plaats
Team Maver Zammataro
Interland Junioren: Nederland-België
7 - 9 juli – België - 1e plaats
Fish ‘O’Mania
10 juli - Engeland – 6 Individuele vissers uit 6 landen - 1e plaats
1e plaats: Jurgen Spierings
EK Zoetwater Individueel/Landenteams
18 – 24 juli – Lage Vaart, Almere, Nederland – 26 landen - 11e plaats
WK Zoetwater Junioren
1 – 7 augustus – Coruche – Santa Justa, Portugal
U18 – 13 landen - 11e plaats
U23 – 14 landen - 13e plaats
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WK Zoetwater Dames
22 - 28 augustus - Merida, Spanje – 15 landen - 12e plaats
WK Zoetwater Individueel/Landenteams
12 - 18 september – Plovdiv Rowing, Bulgarije – 34 landen - 17e plaats
WK Karper
20 – 24 september – Lac-Réservoir du Bourdon, Frankrijk – 26 landen - 15e plaats
Interland Feeder: België - Nederland - Duitsland
24 en 25 september – Kanaal Gent Terneuzen, Nederland
Winnaar: België
1e plaats Individueel: John Vallenduuk
Interland Frankrijk - Nederland
28 – 29 oktober – Noord Hollandskanaal - 1e plaats
2e plaats individueel: Stefan Altena
3e plaats individueel: Ramon Ansing
NeDeLux Zoetwater
11 – 12 november – Noord Hollandskanaal – 2 landen - 1e plaats
1e plaats individueel: Frans van Berkel
2e plaats individueel: Wim Fuhler
3e plaats individueel: Jeffrey Bakkernes
Vliegvissen
EK Vliegvissen
3 – 9 Oktober – Stzelinek/Slupsk, Polen– 16 landen - 12e plaats
WK Vliegvissen
11 – 18 september –Vail, USA - 22 landen - 17e plaats
Zoutwatervissen
Interland Kustvissen - Engeland-België-Nederland
23 – 25 september – Weymouth, Engeland - 3 landen - 2e plaats
2e plaats Individueel: Laurence Pijnen
Meerlanden Bootvissen
26 – 29 mei – Neeltje Jans, Luxemburg – 4 landen - 1e plaats
1e plaats Individueel: Arjan Rijnberg
2e plaats Individueel: Eric Goossens
3e plaats Individueel: Mark van Wanrooij
WK Bootvissen Clubs
22 – 29 oktober - San Sebastian, Spanje – 22 landen - 21e plaats
WK Kustvissen Junioren
8 - 15 oktober – Castellon, Spanje - 7 landen - 4e plaats
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WK Kustvissen Korpsen
23 – 30 april – Blankenberge, België – 16 teams
HSV De Edelkarper/Spro: 1e plaats
bestaande uit: Eric Goossens, Jan Stam, Arjan Rijnberg, Remi Lindhout en Remco Geuze
HSV Groot Rotterdam/Rancar: 12e plaats
WK Kustvissen Individueel/Landenteams
12 – 19 november – Wexford, Ierland
Heren: 18 landen - 10e plaats
Dames: 11 landen - 3e plaats
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Organisatie
Sportvisserij Nederland is de landelijk overkoepelende vereniging van de georganiseerde
hengelsport in Nederland. Zij is aangesloten bij het NOC*NSF, de European Anglers Alliance en de
Confédération Internationale de la Pêche Sportive. Drie landelijke specialistenorganisaties en zeven
regionale federaties vormen de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland. De onderliggende
826 hengelsportverenigingen zijn lokaal actief en tellen gezamenlijk ruim 517 duizend aangesloten
sportvissers. Sportvisserij Nederland behartigt de hengelsportbelangen en doet er met haar
werkzaamheden alles aan zodat de sportvissers in Nederland op zoveel mogelijk locaties optimaal
kunnen vissen.
Algemene ledenvergaderingen
Op 11 juni 2016 werd de 11de algemene ledenvergadering gehouden. Deze stond deels in het teken
van het tienjarig bestaan van Sportvisserij Nederland (haar voorganger werd opgericht in 1906).
Tijdens het ochtenddeel waren er lezingen over tien jaar inzet voor vis en sportvissers,
samenwerking met de hengelsporthandel en de wonderlijke wereld onder water. ’s Middags vond
de statutaire besluitvorming plaats over jaarverslag, jaarrekening, begroting en de benoeming van
bestuursleden. Tot nieuwe bestuursleden werden benoemd Wiegert Dulfer, Marcel Hölterhoff,
Kasper Doornbusch en Jan Telleman. Verder werd besloten een extra ledenvergadering te houden
op 23 november om met name een aantal onderwerpen uit de Code Goed Sportbestuur van
NOC*NSF in te regelen.
Tijdens deze extra ledenvergadering werd ingestemd met aanpassingen van het huishoudelijk
reglement. Aangegeven door de Code Goed Sportbestuur werd onder meer een gedragscode voor
het bestuur en een maximale zittingstermijn voor bestuursleden ingevoerd. Tevens werd
ingestemd met aansluiting bij het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) inzake tuchtrecht met
betrekking tot seksuele intimidatie, doping, matchfixing en arbitrage. Door de ledenvergadering
werd het beleid tot overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor medewerkers en
vrijwilligers die omgaan met jeugd bekrachtigd.
Verder werd gediscussieerd over de leeftijdsgrenzen en prijsstelling van de visdocumenten voor de
jeugd. Besloten werd tot nader onderzoek. Ook werd gesproken over het voornemen van het
bestuur om de zogenaamde handelingsvergoeding per 2018 te laten vervallen. Gewezen werd op
de noodzaak van een goede communicatie.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 negen keer. Gesproken werd over de aanpak en voortgang van
acties uit het beleidsplan. Besloten werd over de instelling en werkwijze van bestuurlijke thema
platforms. Het bestuurlijk functioneren werd geëvalueerd. Voorstellen werden gemaakt voor de
ledenvergadering om de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF in te vullen. Gewerkt werd aan de
invulling van bestuursvacatures. Jaarverslag, jaarrekening en bijstelling van de begroting 2016
werden opgesteld. Aanpassing van de meerjarenraming werd besproken en besluiten werden
voorbereid over het vervallen van de handelingsvergoeding en het verhogen van de landelijke
afdracht. Het budget werd bewaakt. Het personeelsbeleid werd doorgenomen.
De samenwerking met en bijdragen vanuit NOC*NSF werden besproken, waaronder het voornemen
de samenwerking tussen de buitensportbonden te bevorderen. Gediscussieerd werd over het
sponsorbeleid, de beroepsvisserij en de uitwisseling van viswateren via de VISpas. Verder kwam de
voortgang van het Droomfondsproject Haringvliet aan de orde, evenals de visstand, de visserij en
ontwikkelingsprojecten op het IJsselmeer en werd besloten tot een bijdrage aan
Natuurmonumenten voor de aanleg van de Markerwadden.
Voor bestuurlijk overleg werden bezoeken aan de federaties gebracht en hun ledenvergaderingen
werden bijgewoond. Samen met het management werd verkennend van gedachten gewisseld over
de organisatiestructuur, de verbinding met de sportvissers en speerpunten uit het beleidsplan.
Uitgereikte erespelden

Eric Goossens, Jan Stam, Arjan Rijnberg, Remi Lindhout en Remco Geuze kregen een zilveren
erespeld uitgereikt wegens het behalen van de eerste plaats bij het Wereldkampioenschap
Kustvissen Korpsen in 2016. Vertrekkend bestuurslid Herman Dirks kreeg een zilveren erespeld
voor zijn werkzaamheden voor de sportvisserij, met name voor de hengelsportfederatie Groningen
Drenthe.
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Bureau
De voorbereiding en uitvoering van het landelijk sportvisserijbeleid wordt verzorgd vanuit het
bureau van Sportvisserij Nederland in Bilthoven.
Maandelijks komen de beroepskrachten van de federaties bijeen om met medewerkers van
Sportvisserij Nederland te overleggen. Vanaf eind 2016 wordt een thema verbonden aan elk
overleg. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de onderwerpen van het beleidsplan.
Binnen het bureau werd een werkgroep automatisering gevormd, die zich bezighoudt met de
ontwikkeling van de automatisering, dataveiligheid en koppeling van programma’s en data.
Voor medewerkers van Sportvisserij Nederland en de federaties werd een cursus digitale veiligheid
georganiseerd.
Tevens werd voor de betreffende medewerkers van Sportvisserij Nederland en de federaties een
meerdaagse training belangenbehartiging georganiseerd.
Het bureau telde begin van het jaar 45,76 fte. Aan het einde van het jaar was dit 46,35 fte. Jan
Willem Wijnstroom ging met pensioen. Zijn functie werd gesplitst waardoor er twee nieuwe
medewerkers werden aangetrokken. David Vertegaal nam -deels- zijn taken over op het gebied
van belangenbehartiging van het zoute water. Ruben Bil versterkte de juridische sectie. Ook met
pensioen ging Frans Jacques van de afdeling Visdocumenten. Zijn afdeling werd versterkt met
Joost Stip. Josje Peters van Advisering ging met vervroegd pensioen. Zij is opgevolgd door Willem
Romeijn. Ties Ittmann koos voor een functie buiten de organisatie die beter bij zijn opleiding past.
Hij is bij de afdeling Communicatie opgevolgd door Justin Burggraaf. Drie medewerkers zijn minder
uren gaan werken.
Ondanks de langdurige afwezigheid van twee medewerkers vanwege operaties, verminderde het
verzuimpercentage van 3,2 procent in 2015 naar 2,9 procent.
Dit verslagjaar hebben negen stagiair(e)s een stage gelopen bij Sportvisserij Nederland.
Fort Vechten in Bunnik was het toneel van het jaarlijkse personeelsuitje voor medewerkers van
Sportvisserij Nederland en de federaties. Door middel van diverse spelen werd de teamgeest
versterkt.
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) bleef gelijk van samenstelling: Joran Bal, Connie
Kolfschoten en Gerben Koopmans. Zij spraken vier keer met de directeur over de ontwikkelingen
binnen Sportvisserij Nederland en het bureau.

33

JAARREKENING
ACTIVA (€)

31 december 2016

31 december 2015

Vaste activa
Materiële vaste activa
Hard- en software

200.100

154.949

Inventaris

28.480

24.808

Voer- en vaartuigen

51.568

22.284
280.148

202.041

285.546

294.179

Financiële vast activa
Effecten

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

209.441

108.006

1.436.101

1.634.775

Liquide middelen

PASSIVA (€)

1.645.542

1.742.781

6.740.706

6.291.173

8.951.942

8.530.174

31 december 2016

Eigen vermogen (vrij
besteedbaar)

31 december 2015

5.632.487

5.798.596

Kortlopende schulden
Crediteuren

504.228

361.058

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

191.873

182.767

2.623.354

2.187.753

Overige schulden en overlopende
passiva

3.319.455

2.731.578

8.951.942

8.530.174
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
(€)

Bijgestelde
Resultaat

Begroting

Resultaat

2016

2016

2015

7.676.500

7.563.269

33.526

30.000

56.455

97.809

100.000

47.238

9.992

10.000

7.000

678.576

730.000

677.467

2.600

5.000

4.155

63.338

100.000

79.637

8.457.681

8.651.500

8.435.220

204.776

170.000

183.793

69.270

85.000

65.940

218.413

260.000

157.938

86.850

115.000

119.979

1.742.698

1.650.000

1.629.592

1.614.640

1.650.000

1.568.010

31.881

50.000

21.581

367.267

381.500

336.665

4.335.795

4.361.500

4.083.498

3.422.600

3.470.000

3.368.683

100.401

120.000

110.023

767.924

750.000

755.711

4.290.925

4.340.000

4.234.417

-169.039

-50.000

117.305

11.564

40.000

31.914

-157.475

-10.000

149.219

-8.634

10.000

-11.786

-166.109

0

137.433

Baten
Afdrachten sportvissers (VISpas/Kleine VISpas)
Algemeen / vereniging
Advisering en begeleiding
Kennis en informatie
Communicatie
Educatie
Wedstrijden

7.571.840

Lasten
Algemeen / vereniging
Belangenbehartiging
Advisering en begeleiding
Kennis en informatie
Visdocumenten en controle
Communicatie
Educatie
Wedstrijden

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Bedrijfstechnisch resultaat
Koerswijzigingen effecten
Balanstechnisch resultaat
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Adressen bestuur en commissieleden (per juni 2017)
Bestuur Sportvisserij Nederland
Voorzitter
Nog in te vullen
Communicatie
P.P. (Peter Paul) Blommers
Willinklaan 7, 2121 CT Bennebroek
T. 06-14197184
E. p.blommers@sportvisserijnederland.nl
Water, visserij en visstandbeleid
Dr. J.W. (Wiegert) Dulfer
Oostzanerdijk 67, 1033 AA Amsterdam
T. 06-10058458
E. j.dulfer@sportvisserijnederland.nl
Penningmeester
Drs. M.E. (Marcel) Hölterhoff
Meerweg 127A, 9752 JG Haren
T. 06-24190559
E. m.holterhoff@sportvisserijnederland.nl
Ambtelijk secretaris
Ir. J.J.A. (Joop) Bongers
Julianastraat 2, 6881 VN Velp (Gld)
T. 06-10142842
E. bongers@sportvisserijnederland.nl
Afgevaardigd vanuit de leden federaties
Sportvisserij Fryslân
H.J. (Harrie) Holtman
Ulemar 51, 8939 CE Leeuwarden
T. 06-51090949
E. h.holtman@sportvisserijnederland.nl
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
K.J. (Kasper) Doornbusch
Hoofdweg 82, 9626 AH Schildwolde
T. 06-36118141
E. k.doornbusch@sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij Oost-Nederland
J. (Jan) Telleman
Hoefslagmate 38
8014 HG Zwolle
T. 06-82124143
E. j.telleman@sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij MidWest Nederland
J.H. (Jan) van de Bovenkamp
Kwarts 28, 3893 EG Zeewolde
T. 06-40533411
E. bovenkamp@sportvisserijmidwestnederland.nl
Hengelsportfederatie Midden Nederland
J.W.M. (Sjaak) Koppers
Citatiestraat 6, 6651 EB Druten
T. 06-44944027
E. s.koppers@sportvisserijnederland.nl
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Sportvisserij Zuidwest Nederland
J.B.A. (Ben) Biondina
Veerweg 18 A, 4493 AS Kamperland
T. 06-29258749
E. b.biondina@sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij Limburg
Th.J.M. (Theo) Wilken MLD
Van Heylerhofflaan 8, 6211 KA Maastricht
T. 06-44453231
E. t.wilken@sportvisserijnederland.nl
Erelid
A.J. (Nol) Sweep, E. Pinksterblomstraat 62, 4906 ET Oosterhout (NB)

Commissaris wedstrijden
Zoet
W. (Willem) Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede
Zout
R. (Ron) Gatowinas, De Garst 50, 1785 RK Den Helder
Commissie Organisatie Wedstrijden
Zoet
C. (Chris) Groen, Margrietstraat 19, 9541 BX Vlagtwedde
W. (Wietze) de Haan, Frisostrjitte, 23, 9288 BV Kootstertille
J.P.H. (Hans) Keijman, De Rosmolen 55, 6932 NA Westervoort
H. (Hans) Koning, Schout van Eijklaan 206, 2662 XX Leidschendam
H. (Henk) Menting, Buitenplaats 79, 8251 PZ Dronten
B. (Bart) Schipper, Baljuwstraat 10, 1671 KV Medemblik
D. (Dirk) Vaatstra, De Zuid 15, 8251 BG Dronten
J. (Joep) Vissers, Van der Steenstraat 48, 5768 AL Meijel
J.M. (Mark) Zwaan, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek
Zout
R. (Rens) de Jong, De Weel 97, 1777 MZ Hippolytushoef
H. (Hendrik) Moolevliet, Orionweg 5, 1973 TA IJmuiden
R. (Rindert) Procee, Vloeiveld 4, 9231 EW Surhuisterveen
G. (Gerrit) van der Vliet, Walmolen 15, 3481 AB Harmelen
L. (Leen) van Wensen, Yersekeroord 24, 4617 NK Bergen op Zoom

T. 06-28613229
T. 06-17944766

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

06-11755136
06-40954561
06-12186038
06-29510305
0321-381415
0227-543612
0321-314771
06-42185952
0521-382275

T.
T.
T.
T.
T.

0227-593203
06-13428412
06-83587344
0348-443876
0164-265405

T.
T.
T.
T.

06-50297056
06-20120621
06-28418664
06-51549927

Coaches
Zoet
N. (Nico) Bakkernes, Kouweland 25, 3931 SE Woudenberg
D. (Dieter) Friederichs, Van Bronsveltstraat 15, 6451 AL Schinveld
J. (Jan) van Schendel, Brouwerijstraat 22, 4845 CN Wagenberg
S. (Stefan) Verhoeven, Past. v Beugenstraat 32, 5061 CS Oisterwijk
Zout
M. (Martin) van der Drift (junioren), Duinstraat 24, 2681 GC Monster
H. (Henri) Karremans (boot) Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen
A. (Arthur) van Tienen (sen.), Glidkruid 13, 3137 WG Vlaardingen
B. (Benny) Wijnings (dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord

T. 06-15308525
T. 06-23023992
T. 06-12373589
T. 0165-387237

Financiële Beleidsadviescommissie
G.M. Heijthuisen, Brouwerstraat 17, 6101 GR Echt
K. Spoelstra, Alde Hamsterwei 38, 9288 BB Kootsterstille
J.F. Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag

T. 0475-483307
T. 06-51698832
T. 070-3247883

Arbitragecommissie
H.G.J. Bouquet, Verenigd Europalaan 10, 2111 WK Aerdenhout
O. van der Heide, Kamille 24, 8252 CA Dronten
Th. A.G.M. van de Weijden, Baarschotsestraat 103, 4849 BK Dorst
J.J. van Zorge, Het Schild 25, 8341 RV Steenwijkerwold

T.
T.
T.
T.

023-5241340
0321-317623
0161-411816
0521-588159
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Bureau Sportvisserij Nederland (per juni 2017)
Joop Bongers, directeur
Afdeling Bedrijfsvoering
Simone van den Essenburg (hoofd)
Sandra Althof-Wilmot
Annet van den Broek
Paulien Frentz
Astrid Galis
Lindsay de Haan
Afdeling Belangenbehartiging
Fred Bloot (adjunct directeur)
Marco Kraal
Robert Weijman
Afdeling Advisering en Begeleiding
Cluster advisering & begeleiding
Jan Kamman (hoofd)
Roland van Aalderen
Pieter Beelen
Niels Brevé
Gerrit van Eck

Bernard Koolen
Tineke Prins
Maikel Stegeman
René Veltman

David Vertegaal

Martin Hoorweg
Gerard de Laak
Willem Romeijn
Paul Wijmans

Cluster Kennis & Informatie
Jaap Quak (hoofd)
Willie van Emmerik
Connie Kolfschoten
Remko Verspui
Cluster Visdocumenten & Controle
Toine Aarts (hoofd)
Ruben Bil
Edith Snijders
Frans Boonstra
Joost Stip
Gerben Koopmans
Kitty Zaal
Ruud Pannekeet
Afdeling Communicatie en Educatie
Onno Terlouw (hoofd)
Joran Bal
Justin Burggraaf
Danny Bok
Sjoerd Boomsma
Evert Dijkhof
Gerwin Gerlach
George Hampsink

Piëtte van Hoorn
Mecheline Muts-Thissen
Maikel Stegeman
Ed Stoop
Adrie van der Veen-Speek
Robert de Wilt
Bert Zoetemeyer
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Overzicht aantal aangesloten sportvissers

Federatie
Groningen Drenthe
Friesland
Oost-Nederland
MidWest Nederland
Midden Nederland
Zuidwest Nederland
Limburg

2005
2012
2013
2014
2015
2016
44.993 51.615 51.864 50.760 49.928 48.229
23.229 32.052 33.432 34.951 35.061 34.817
54.653 68.800 72.088 74.156 72.985 72.051
75.283 121.953 128.369 133.552 135.067 132.886
31.548 43.305 44.080 44.992 44.325 44.003
109.693 141.268 148.466 154.554 156.112 153.870
22.954 30.008 30.706 31.185 31.175 31.972

Totaal

362.353 489.001 509.005 524.150 524.653 517.828

Aantal
verenigingen
eind 2016
166
33
71
105
99
241
111
826

In 2016 zijn er door Sportvisserij Nederland 58.442 Kleine VISpassen verstrekt aan sportvissers
die niet zijn aangesloten bij een hengelsportvereniging. In 2015 waren dat er 63.951. Van de
Kleine Vispashouders in 2015 is een aantal lid geworden van een hengelsportvereniging en heeft
daardoor nu de VISpas ontvangen.
Er werden aan VISpassen en Kleine VISpassen in 2016 totaal 576.270 stuks uitgegeven. Dit is een
daling van 12.334 ten opzichte van 2015. Het aantal bij de hengelsportverenigingen aangesloten
sportvissers daalde met 6.825.
Het aantal aangesloten hengelsportverenigingen nam met één hengelsportvereniging af in
vergelijking tot 2015.

Uitgegeven toestemmingen
MeeVIStoestemming
Nachtvistoestemming
Derde hengeltoestemming

2014
2015 2016
8.736 9.982
34.404 38.281 44.045
12.335 15.018 17.149

Het aantal uitgegeven toestemmingen is gestegen, evenals in 2015.
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Adressen sportvisserijorganisaties
Nationaal
Sportvisserij Nederland
Leyenseweg 115, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
T. 030-6058400 F. 030-6039874
E. info@sportvisserijnederland.nl
I. www.sportvisserijnederland.nl
De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)
Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam
E. administratie@deksn.nl I. www.deksn.nl
Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)
I. (Ingmar) Boersma, Schermerhornstraat 112, 8015 AB Zwolle. T. 06-50510055
E. voorzitter@snoekstudiegroep.nl
F.P. (Frans) Oudejans E. secretaris@snoekstudiegroep.nl
l. www.snoekstudiegroep.nl
Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)
G. Berkhout, Blijvenburgstraat 211, 3042 KE Rotterdam T. 010-4379518
E. gerardberkhout@vnv.nu
I. www.vnv.nu

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij:
NOC*NSF
Postbus 302, 6800 AH Arnhem
T. 026-4834400
E. info@nocnsf.nl
I. www.nocnsf.nl
European Anglers Alliance (EAA)
Rue de la Loi 81a, B-1040 Brussels, Belgium
T. +32 (0) 2 725 11 15
E. info@eaa-europe.eu
I. www.eaa-europe.org
Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS)
Viale Tiziano, 70, IT - 00196 Roma, Italia
T. +39 06 879 805 14-7
I. www.cips-fips.com
E. cipssecretariat@cips-fips.com of wedstrijden@sportvisserijnederland.nl

Regionale hengelsportfederaties
Sportvisserij Fryslân
H.J. Holtman (voorzitter)
Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou T. 0566-624455
E. info@visseninfriesland.nl I. www.visseninfriesland.nl
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
F. Luijckx (voorzitter)
Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo T. 0592-542890
E. info@vissen.nl I. www.vissen.nl
Sportvisserij Oost-Nederland
J. Telleman (voorzitter)
Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte
T. 0572-363370
E. info@sportvisserijoostnederland.nl
I. www.sportvisserijoostnederland.nl
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Sportvisserij MidWest Nederland
F. Jager (voorzitter)
Kantoor: Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest T. 0251-318882
E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl I. www.sportvisserijmidwestnederland.nl
Hengelsportfederatie Midden Nederland
S. Koppers (voorzitter)
Kantoor: Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort T. 026-3212045
E. info@hfmiddennederland.nl I. www.hfmiddennederland.nl
Sportvisserij Zuidwest Nederland
E.C.L. Marteijn (voorzitter)
Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen T. 0162-687260
E.info@sportvisserijzwn.nl I. www.sportvisserijzwn.nl
Sportvisserij Limburg
Th.J.M. Wilken (voorzitter)
Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond T. 0475-350053
E. info@sportvisserijlimburg.nl I. www.sportvisserijlimburg.nl
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