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Forse toename aantal vissende vrouwen

Door de corona pandemie werd 2020 een bijzonder jaar. Om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan werden samenkomsten van mensen beperkt. Onderling afstand houden, zoveel mogelijk thuis 
werken en sluiting van tal van winkels, cultuur, horeca en sportaccommodaties. Diverse sectoren 
werden dan ook zwaar financieel getroffen. 
Sportvissen mocht als buitenactiviteit wel doorgaan. Onverwacht zochten veel meer mensen dan 
voorgaande jaren hun ontspanning aan de waterkant. Even er uit, een fijn moment aan of op het 
water, buiten genieten van de natuur. De omvang van de georganiseerde hengelsport kende hierdoor 
een enorme groei van maar liefst 100.000 aangesloten sportvissers.

Enorme groei sportvisserij

Door de coronabeperkingen zochten heel veel mensen 

middels het sportvissen hun ontspanning aan de water-

kant. Uit landelijk onderzoek (Kantar 2021) bleek het 

aantal Nederlanders dat in 2020 in het zoete water één 

of meerdere keren ging vissen, bijna is verdubbeld ten 

opzichte van 2019 tot 1,6 miljoen personen. Daarnaast 

waren er nog 100.000 mensen die enkel aan zee gingen 

vissen. Ten gevolge van het vissen vond circa één miljard 

euro aan economische bestedingen plaats. Mede dankzij 

de jarenlange inzet van de hengelsportorganisaties voor 

een goede visstand en goede sportvisserijmogelijkheden 

kon Nederland deze groei probleemloos aan. 

Bijna 700.000 aangesloten sportvissers

Ook de hengelsportorganisaties profiteerden van het 

enorme aantal mensen dat ging vissen. Het totaal aantal 

houders van een (Kleine) VISpas steeg van 594.515 per-

sonen in 2019 naar 698.320 personen in 2020. Een groei 

van 17,5%. Dankzij de vele publiciteit was men bekend 

met de VISpas en de digitale ledensystemen konden de 

vele aanvragen prima verwerken.

Bij doelgroepen waarop specifieke wervingsacties zijn 

gericht, was de relatieve groei nog groter. Speciale activi-

teiten en de inzet van vissende vloggers naar de jeugd 

zorgden voor een groei van 47%. Publiciteit over vissende 

vrouwen en het televisieprogramma VISvrouwen leidden 

tot een toename van 29% van de vrouwelijke leden.  

De website Fishing in Holland samen met ruim 

twintig artikelen in Duitse hengelsportbladen, 

had als effect dat wederom het aantal 

vistoeristen naar Nederland toenam en 

wel met 23%. 

Beperkingen door corona

Ook voor de hengelsport gold echter  

dat tal van events geen doorgang konden 

vinden. Voor Sportvisserij Nederland 
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betrof dit veel van de jeugdactiviteiten, samen vissen 

met ouderen, de organisatie van nationale wedstrijden, 

de afvaardiging naar EK’s en WK’s, de organisatie van het 

WK Dames en de organisatie van het grote internationale 

World Recreational Fisheries Congress.

Projecten op het gebied van advisering en onderzoek van 

viswater en visstand, evenals landelijke communicatie 

konden wel gewoon doorgaan. Hierbij moesten werkwijzen 

soms worden aangepast. Dit gold ook voor de meeste 

kantoormedewerkers, waarbij werd overgegaan op 

thuiswerken.

Coalities

Door in vaste verbanden samen te 

werken met andere partijen wordt 

getracht de belangenbehartiging voor 

de sportvisserij te versterken. Binnen 

de Europese Unie, waar veel beleid en 

regelgeving vandaan komt, wordt samengewerkt met 

andere nationale hengelsportbonden in de European 

Anglers Alliance. Sportvisserij Nederland is hier een 

voortrekker en verzorgt het voorzitterschap. Ook wordt 

veel samengewerkt met natuurorganisaties. Voor verbe-

tering van de visstand en recreatiemogelijkheden op de 

Wadden en in het IJsselmeergebied maakt Sportvisserij 

Nederland deel uit van de Coalitie Wadden Natuurlijk en 

de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Bij deze laatste ver-

zorgt Sportvisserij Nederland ook het voorzitterschap. 

Daarnaast heeft Sportvisserij Nederland zitting in de 

internationale Rijn- en Maascommissie om de natuur-

waarden van deze hoofdwatersystemen te verbeteren. 

Middels de Green Deal Sportvisserij Loodvrij wordt onder 

leiding van Sportvisserij Nederland met diverse ministe-

ries en de hengelsporthandel samengewerkt om het 

loodgebruik in de hengelsport te verminderen. Via 

NOC*NSF en in samenwerking met de andere landelijke 

sportbonden wordt het belang van sporten en bewegen 

onder de aandacht gebracht en overheden gestimuleerd 

meer hierop in te zetten.

Onderzoek

Ook bij onderzoek naar verbetering van visstand en 

viswater wordt met vele partijen samengewerkt, varië-

rend van waterbeheerders tot grote onderzoeksinstitu-

ten. Sportvisserij Nederland brengt hier haar specialisti-

sche kennis over visstandbeheer en sportvisserij in, 

evenals eigen onderzoeksfaciliteiten (waaronder het 

taggen en operatief aanbrengen van zenders in vis), 

opgebouwde databestanden en de inzet van vele hengel-

sportvrijwilligers. Veelal gaat het hierbij om een natuur-

lijker inrichting en beheer van wateren, de verbinding 

tussen wateren, de herintroductie van vissoorten  

(o.a. zeeforel, zalm, elft, steur) en de bescherming en 

ontwikkeling van visbestanden (o.a. haaien, roggen, 

paling, winde, snoek, snoekbaars, karper, brasem). 

In 2020 was Sportvisserij Nederland actief in vele water-

systemen, waaronder Noordzee en Waddenzee, 

IJsselmeergebied, Lauwersmeer en Gronings-Drentse 

beken, Rijn, Haringvliet, Overijsselse Vecht, Roer en Geul.

Aanstelling buitengewoon hoogleraar

Op initiatief van Sportvisserij Nederland werd in april 

2020 prof. Tom Buijse voor vijf jaar aangesteld als bui-

tengewoon hoogleraar zoetwatervisecologie aan de 

Wageningen University & Research. Deze benoeming 

werd ondersteund door de onderzoeksinstituten 

Onderzoek Sportvisserij Nederland bij langsdammen in de Waal



Deltares, Imares, Stowa en Rijkswaterstaat. Het doel is de 

kennis over vis en zoetwatersystemen te vergroten en de 

kennispositie en netwerken van Sportvisserij Nederland 

in de universitaire en onderzoekswereld te versterken. 

Op dit moment begeleidt prof. Tom Buijse al drie promo-

vendi bij onderzoek naar het belang van ondergelopen 

oeverlanden en nevengeulen voor vis, de herintroductie 

van de steur en de effectiviteit van vispassages.

Ondersteuning van hengelsportverenigingen

In 2020 werd directe ondersteuning aan circa 250 hengel - 

sportverenigingen gegeven. Dit betrof een diversiteit aan 

activiteiten, soms in samenwerking met de federaties. 

Vrijwilligers werden opgeleid tot vismeester of verenigings-

controleurs. Gratis werden Verklaringen omtrent Gedrag 

geleverd. Viswateren werden bemonsterd en advies werd 

gegeven over het visstandbeheer en/of de inrichting van 

de wateren. Subsidies werden verstrekt voor het aanleggen 

van voorzieningen variërend van vissenbossen en 

beluchtingsinstallaties tot vissteigers en clubgebouwen. 

Karpers werden uitgezet in visvijvers en voer werd  

geleverd. VISparels werden gerealiseerd. Verenigingen 

werden geholpen bij de lokale belangenbehartiging 

inzake sportakkoorden en gemeentelijke dierenwelzijns-

beleid. Ook werden er juridische adviezen gegeven en 

werden verenigingen bijgestaan in juridische kwesties.

Daarnaast konden verenigingen gratis allerlei voor-

lichtingsmaterialen verkrijgen en loodalternatieven om 

te gebruiken bij hun evenementen. Verder konden alle 

verenigingsbestuurders en -vrijwilligers gebruik maken 

van de adviezen en voorbeelden voor hun werkzaam-

heden op www.hsvservice.nl. 

Veel communicatie

In dit coronajaar was er heel veel publiciteit in externe 

media over de sportvisserij. Sportvisserij Nederland 

droeg hier actief aan bij in tal van kranten, magazines en 

reportages op landelijke en regionale televisie. Ook de 

eigen televisieprogramma’s VIS TV, VIS TV XL en 

VISvrouwen op RTL 7 en RTL4 kenden goede kijkcijfers. 

Vanwege het 25-jarig bestaan van VIS TV werden vier 

extra jubileum afleveringen gemaakt. Gedurende een 

aantal maanden werden dagelijks herhalingen van VIS 

TV op RTL 7 uitgezonden. Het aantal bezoeken aan de 

websites van Sportvisserij Nederland steeg met 49 %  

tot bijna 4,7 miljoen bezoeken. Het bereik van het eigen 

Youtube kanaal en social media groeide eveneens fors. 

Voorts was er door de enorme ledengroei een toename 

van de abonnementen op Het VISblad en werd dit  

Nieuwe hoogleraar zoetwatervisecologie Tom Buijse

Realisatie VISparels voor jong en oud in woonwijken
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Marjan van Kampen

Voorzitter

Joop Bongers

Directeur

magazine in mei en december naar maar liefst 500.000 

adressen van aangesloten sportvissers verstuurd.

VISsenscanner

Nieuw in 2020 was de ontwikkeling van de 

VISsenscanner in samenwerking met 

Naturalis. Deze applicatie werd toegevoegd 

aan de gratis te downloaden app VISsengids 

voor gebruik op de smartphone. Door met 

een smartphone een foto van de gevangen 

vis te maken wordt automatisch de  

vissoort herkend. Dit betreft 146 

Nederlandse zoetwater- en zeevissen. 

Met deze foto’s wordt tevens een data-

base opgebouwd over het voorkomen 

van vissoorten in Nederland.

ZomerVISkaravaan

Door de coronamaatregelen bleef het aantal gegeven 

vislessen op basisscholen helaas beperkt tot 61 stuks, 

daar waar in 2019 liefst 618 vislessen werden verzorgd. 

Gelukkig konden in de zomerperiode samen met hengel-

sportverenigingen toch nog 14 lokale jeugdevenementen 

worden georganiseerd. Dankzij deze zomerVISkaravaan 

maakten ruim 1.000 kinderen op een leuke en verant-

woorde manier kennis met de hengelsport. Deze activi-

teiten werden door de verenigingen en ouders zeer 

gewaardeerd.

Sociaal maatschappelijke bijdragen

Sportvissen is goed voor de gezondheid en laat mensen 

actief van de natuur genieten. Het zorgt dat kinderen 

weer meer buiten gaan spelen en haalt ouderen uit de 

eenzaamheid. Ook voor mensen met een beperking zijn 

er tal van mogelijkheden om gewoon mee te doen. 

Sportvissen staat open voor iedereen, jong en oud,  

man of vrouw. Hiermee draagt de sportvisserij bij aan 

belangrijke maatschappelijke doelstellingen. 

In 2020 werden enkele nieuwe projecten gestart.  

Als onderdeel van het zorgaanbod voor daklozen werden 

samen met het Leger des Heils en de plaatselijk hengel-

sportvereniging hengelsportactiviteiten voor deze doel-

groep georganiseerd. Met veteranenorganisaties van 

defensie is een project begonnen om via 

sportvissen bij te dragen aan de gezond-

heid van veteranen met PTSS. Voorts is 

met de penitentiaire inrichting 

Veenhuizen een samenwerking aange-

gaan om -samen met de federatie en 

plaatselijke vereniging- de hengelsport in 

te zetten als middel om te re-integreren.

Wedstrijden

De meeste viswedstrijden konden in 2020 door corona 

niet doorgaan. Dit gold ook voor de nationale wedstrij-

den en afvaardigingen naar internationale wedstrijden. 

De organisatie van het WK Dames in de Lage Vaart bij 

Lelystad werd in samenspraak met de internationale 

wedstrijdorganisatie CIPS doorgeschoven naar 2021.  

Ook werd door de CIPS de organisatie in 2021 van het 

eerste WK Streetfishing aan Sportvisserij Nederland toege-

wezen. In samenwerking met NOC*NSF werd in 2020 

gestart met het vormgeven van een gedegen opleidings-

traject voor wedstrijdcoaches binnen de sportvisserij.

Verwachting 2021

Voor 2021 is de verwachting dat de ledengroei binnen de 

hengelsport kan worden vastgehouden, dankzij de vele 

communicatie-activiteiten, wervingsacties en de goed 

werkende digitale ledenadministratiesystemen. Gehoopt 

wordt dat de beperkende invloed door corona snel 

minder wordt, zodat er weer veel meer activiteiten 

kunnen worden georganiseerd voor onder meer de jeugd, 

ouderen en wedstrijdvissers. Sportvisserij Nederland zal 

zich in 2021 weer ten volle inzetten om de belangen van 

de sportvissers en de hengelsportverenigingen te dienen.

De zomerVISkaravaan kon in 14 gemeenten doorgaan
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 HOOFDSTUK 2

Belangen-
behartiging



Om de belangen van sportvissers te behartigen agendeert en speelt de afdeling Belangen
behartiging in op politiek maatschappelijke ontwikkelingen die voor de hengelsport belangrijk zijn. 
Hierbij ligt ook de focus op het versterken van de sociaal maatschappelijke waarde van de hengel
sport. Samen met andere natuurorganisaties wordt veel werk verzet om wateren te optimaliseren 
zodat vis hierin uitstekend kan leven en migreren. Samen met NOC*NSF en andere sportbonden 
wordt het belang van sport en bewegen bij overheden op de kaart gezet.

Vismigratie

Haringvliet 

Sinds 2019 hebben vissen meer ruimte om te migreren 

tussen de Noordzee en de Rijn/Maas doordat de 

Haringvlietsluizen op een kier zijn gezet. Tijdens de 

Internationale Minister sconferentie ter bescherming van 

de Rijn, riepen natuur- en sportvisserijorganisaties uit 

binnen- en buiten land de Nederlandse overheid op om 

snel een ruime visserijvrije zone in te stellen rondom de 

Haringvlietdam. In de zomer maakte minister Carola 

Schouten (LNV) bekend een visserijvrije zone van  

1.500 meter bij de Haringvlietdam in te willen stellen. 

Tevens kondigde zij een generieke visserijvrije zone aan 

voor de sportvisserij van 250 meter bij alle migratie-

voorzieningen in de binnenwateren. Na een politieke 

lobby op dit onderwerp nam de Tweede Kamer met  

ruime meerderheid een motie aan die de regering  

verzoekt af te zien van een generieke visserijvrije zone 

van 250 meter voor de sportvisserij.

Vismigratierivier Kornwerderzand

De voorbereidingen voor de aanleg van de vismigratie-

rivier bij Kornwerderzand zijn in de laatste fase aange-

komen. Samen met de Waddenvereniging en It Fryske 

Gea zijn voor de aanbesteding van het project de eisen 

aan bestek en uitvoering geconcretiseerd. Kennis en 

aanbevelingen zijn ingebracht om in het kader van 

natuurcompensatie de aanleg te stroomlijnen van  

windmolenpark Fryslan, gesitueerd direct naast de 

 toekomstige vismigratierivier. 

De open verbinding door de Afsluitdijk voor de 

vismigratierivier in wording

Ontwerp van de slingerende open  

vismigratierivier tussen Waddenzee en IJsselmeer
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Zee

Coalitie Wadden Natuurlijk

Samen met de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) wordt 

gewerkt aan een gezonde en rijke Waddenzee. Projecten 

zijn onder meer ‘Vissen voor verbinding’ en de Vismigratie-

rivier. Ook werd dit jaar de garnalenvisserij bekeken, een 

visserij die in zijn huidige vorm veel impact heeft op het 

herstel van de natuurwaarden in de Waddenzee. 

Medegebruik windparken op zee

Windparken die voor de beroepsvisserij goeddeels gesloten 

blijven, leken in 2019 in principe te worden opengesteld 

voor de sportvisserij. De plannen voor het medegebruik 

zijn in 2020 echter sterk beperkt. Sportvisserij Nederland 

pleitte voor meer ruimte voor de sportvisserij in wind-

parken op zee. 

Gemeenschappelijk visserijbeleid

Samen met de European Anglers Alliance (EAA) richt 

Sportvisserij Nederland zich op een volledige erkenning 

van de hengelsportsector binnen het Europees Gemeen-

schappelijk visserijbeleid (GVB). Zo wil zij meer invloed 

hebben op een gezonde ontwikkeling van de sector.  

Met de EAA werd ook gekeken naar wat te doen aan de 

mogelijk verplichte registratie van vangsten voor 

zeesportvissers. 

Zeebaars

Sportvisserij Nederland is er in geslaagd om een ruimere 

bag limit veilig te stellen voor zeebaarsvissers. De limit 

voor het meenemen van één vis per visdag gedurende 

zeven maanden, werd verhoogd naar twee vissen per 

visdag gedurende negen maanden. 

Zeeaas 

De Nederlandse zeesportvisserij wordt voor een belang-

rijk deel voorzien van vers zeeaas door twee bedrijven 

die zeepieren mechanisch oogsten op het wad. In de 

beleidsagenda voor het Waddengebied is opgenomen dat 

deze mechanische pierenwinning beëindigd moet zijn in 

2030. Met maatschappelijke partners werden gesprekken 

gevoerd om het voornemen te niet te doen. Dit omdat de 

mechanische pierenwinning een lage impact heeft op het 

ecosysteem. Tegelijkertijd worden alternatieven 

onderzocht. 

De meeneemlimiet voor zeebaars  

werd verhoogd

Inzet voor mechanische winning 

zeepieren op wadden

Zeebaars een belangrijke vis voor zeesportvissers
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IJsselmeergebied

Sportvisserij Nederland draagt bij aan diverse initiatieven 

voor het IJsselmeergebied. Het verbeteren van de visstand, 

als onderdeel van het verbeteren van de natuurwaarden, 

is daarbij een breed gedragen doel. 

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk

In de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zijn acht landelijke 

en provinciale natuurorganisaties verenigd, waaronder 

Sportvisserij Nederland, die bijdragen leveren aan de 

werkgroepen Vis en Natuur, Waterkwaliteit en Energie. 

Periodiek vond ook overleg plaats met Rijkswaterstaat 

over lopende en actuele ontwikkelingen en projecten. 

Ambitieagenda IJsselmeergebied 2050

De Ambitieagenda IJsselmeergebied 2050 werd verder 

uitgerold. Voor de Programmatische Aanpak Grote 

Wateren (PAGW) is voor de komende jaren ruim 100 

miljoen euro beschikbaar voor versterking van de natuur-

waarden. Omvangrijke initiatieven als ‘Wieringerhoek’ en 

‘Oostvaardersoevers’ bevonden zich nog in de verkennings- 

 fase. Via de coalitie levert Sportvisserij Nederland hier 

inhoudelijk bijdragen aan. 

Programma Ruimtelijke kwaliteit langs Markermeer

In het Markermeer spelen diverse initiatieven en  

projecten waarbij Sportvisserij Nederland is betrokken.  

In samenhang met de versterking van de Markermeer-

dijken, is onder regie van de provincie Noord-Holland  

het programma Ruimtelijke Kwaliteit kustzone Hoorn-

Amsterdam opgesteld. Het programma voorziet in de 

uitvoering van projecten, gericht op versterking van 

ecologie (vissen), recreatie (sportvissen), economie en 

cultuurhistorie. 

Overlast waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied

Na ondertekening van de ‘Samenwerkingsovereenkomst 

Waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied’ is gestart  

met verschillende activiteiten. Het doel is structurele 

oplossingen te vinden voor de waterplantenproblematiek, 

waarbij de belangen van natuur en waterrecreatie in 

balans zijn. Sportvisserij Nederland neemt deel aan de 

daarvoor ingestelde werkgroepen. Het verzamelen  

van kennis en informatie, gezamenlijke communicatie, 

praktijkonderzoek en een strategische aanpak zijn in 

2020 gestart. In september werd een webinar gehouden 

om de gezamenlijke kennis te bundelen in kaartbeelden. 

Verduurzaming IJsselmeervisserij

Sportvisserij Nederland is betrokken bij de inhoudelijke 

uitwerking van het Actieplan ‘toekomstbestendig visserij-

beheer IJsselmeergebied’ en het bestuurlijk overleg 

daarover. Onder de paraplu van het Actieplan is gestart 





met het project ‘Verstandig vissen’. Dit project is het 

resultaat van de samenwerking tussen de Nederlandse 

Vissersbond, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij 

Nederland en Stichting Transitie IJsselmeer. Samen met 

visserijbiologen van Wageningen Marine Research en de 

beroepsvissers wordt onderzocht hoe de toekomstige 

duurzame visserij op schubvis en het beheer daarvan, 

doelmatig kan worden vormgegeven. Het project wordt 

financieel mede mogelijk gemaakt door de Europese 

Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 

in het programma ‘Wetenschap en visserij’.

Werken met waterlandschappen

Sportvisserij Nederland is gevraagd mee te werken aan 

het project ‘Werken met Waterlandschappen’.  

De voorbereidingen werden getroffen voor de start  

van het project in 2021. 

Sportvisserij Nederland brengt kennis in over visecologie 

en sportvisserij en heeft innovaties aangedragen die zowel 

de sportvisserij als de ontwikkelingen van de visstand in 

de toekomst positief kunnen ondersteunen. 

Sportvisserij en maatschappij

Hengelsport en samenleving

Als partner van het Nationaal Sportakkoord heeft 

Sportvisserij Nederland tijdens bijeenkomsten de hengel-

sport zichtbaar gemaakt bij sociale partners. Dit heeft 

geresulteerd in nieuwe verbindingen en pilotprojecten.

Samen met de federaties wil Sportvisserij Nederland de 

bekendheid met de sportvisserij binnen de lokale over-

heden, ambtelijk en bestuurlijk, vergroten en laten zien 

wat de maatschappelijk toegevoegde waarden zijn van 

de hengel sport. In verschillende projecten werden 

hengelsportverenigingen gestimuleerd tot meer  

samenwerking met de lokale overheid op terreinen  

van sport-, bewegings- en gezondheidsvraagstukken. 

Team S.V.E.T.

In Utrecht vonden via Team S.V.E.T. (Sporten voor een 

Toekomst) diverse sport- en spelactiviteiten plaats als 

onderdeel van het zorgaanbod voor daklozen, dit in 

samenwerking met het Leger des Heils. Samen met de 

Algemene Utrechtse Hengelsport Vereniging (AUHV)  

en Sportvisserij Midwest Nederland ondersteunde 

Samen Vissen een gezellig en gezond uitje voor ouderen
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Sportvisserij Nederland het Team S.V.E.T. in de organisatie 

van hengelportactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

Project PTSS en veteranen

Met veteranenorganisaties van defensie is onderzocht 

hoe de inzet van de hengelsport kan bijdragen aan de 

gezondheid van veteranen en veteranen met PTSS in het 

bijzonder. Het project krijgt in het nieuwe jaar gestalte. 

Project gevangeniswezen Veenhuizen

De penitentiaire inrichting Veenhuizen is een samen-

werking aangegaan met Sportvisserij Nederland, 

Sportvisserij Groningen Drenthe en Hengelsportvereniging 

Veenhuizen. De hengelsport wordt ingezet als middel om 

te re-integreren. Er is een programma ontwikkeld waarin 

de hengelsport de verbindende factor is en waarbij sociale 

vaardigheden worden opgedaan. Kennismaking met de 

sport is een belangrijk doel, evenals een nieuw sociaal 

netwerk ontwikkelen en kennis over visstand- en oever-

beheer. Enkele medewerkers van de penitentiaire inrichting 

Veenhuizen hebben de opleiding tot visinstructeur  

succesvol afgerond en Sportvisserij Nederland heeft 

vismateriaal beschikbaar gesteld. Sportvisserij Groningen 

Drenthe heeft karpers uitgezet. 

Juridische zaken

Bescherming aquatisch milieu

De juristen van Sportvisserij Nederland adviseren  

verenigingen en federaties op juridisch gebied ten 

aanzien van de bescherming van viswateren en het 

milieu. Landelijk gezien worden bestuursorganen  

geactiveerd om handhavend op te treden tegen  

vervuilingen en lozingen, zoals illegale stortingen in 

zandwinplassen en het lozen van afval in rivieren.

Waterkrachtcentrales visvriendelijk

Sportvisserij Nederland spant zich in om nieuwe  

initiatieven voor de installatie van waterkrachtcentrales 

alleen doorgang te laten vinden als deze visvriendelijk 

zijn. Vanwege een uitspraak van de Raad van State is de 

beleidsregel van het ministerie van I&W vernietigd waarin 

de normen waren opgenomen voor vergunningverlening 

wat betreft vissterfte. Sportvisserij Nederland zet zich 

met de overheid in om deze normen weer rechtsgeldig 

te krijgen. Daarbij wordt druk uitgeoefend op de grote 

waterkrachtcentrales om vissterfte te beperken.

Tegengaan beperking visrechten

Vanuit verschillende hoeken kwamen er signalen dat 

visrechten op allerlei manieren worden beperkt. Het gaat 

bijvoorbeeld om zones die worden afgesloten in het 

kader van Natura 2000-gebieden, of beperkingen ten 

aanzien van vistuigen en -tijden. Soms worden huur-

overeenkomsten van visrechten zelfs geheel opgezegd. 

Er zijn verschillende procedures gevoerd om de beperking 

van sportvisserijmogelijkheden tegen te gaan. Zo is bij de 

Kamer voor de Binnenvisserij in verschillende zaken met 

succes om verlenging van de visrechtenhuurovereen-

komsten verzocht zodat er op dezelfde manier gevist kan 

blijven worden.

Handhaving

Een goed functionerend handhavingsapparaat is van 

belang voor de sportvisserij. Hiermee kan overlast voor 

verhuurders van visrechten en andere partijen, worden 

beperkt. Ook is handhaving van belang in het kader van 

dierenwelzijn en het bestrijden van stroperij. In 2020 

heeft Sportvisserij Nederland besloten de federaties voor 

BOA-controle regio’s met meer financiële middelen te 

ondersteunen om de toenemende drukte langs de water-

kant in goede banen te leiden. Het subsidiebudget van 

150.000 euro wordt in 2021 éénmalig verhoogd met 

200.000 euro. 

In 2020 zijn door de 96 BOA’s van de federaties 40.000 

controles uitgevoerd. Eenzelfde aantal controles is door 

controleurs van de hengelsportverenigingen uitgevoerd 

(onderzoek Kantar, 2021).

Verenigingsrecht en schadevergoedingen

Diverse hengelsportverenigingen kregen antwoord of 

advies op allerlei vragen op het gebied van verenigings-

recht. Assistentie werd verleend bij het opstellen of 

aanpassen van statuten en huishoudelijk reglementen. 

Corona was met name ten aanzien van het houden van 

ledenvergaderingen een belangrijk thema. Op advies zijn 

verschillende ledenvergaderingen digitaal gehouden.

Beperken forse vissterfte door waterkrachtcentrales
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De afdeling Onderzoek & Advisering voert een grote verscheidenheid aan activiteiten uit: van grote 
internationale onderzoeksprojecten tot inrichtingsadviezen voor visvijvers. Uitgangspunt bij al deze 
projecten is bij te dragen aan een betere visstand en sportvisserijmogelijkheden in Nederland.

Onderzoeksprojecten

Onderwatercamera in de Geul

Samen met Sportvisserij Limburg wordt onderzoek 

gedaan in de Geul om te kijken of er volwassen zalmen 

en zeeforellen terugkeren naar deze beek. Het onderzoek 

vindt plaats met behulp van een onderwatercamera-

opstelling. De passerende vissen worden gemonitord met 

een camera met bewegingssensor. De monitoring vond 

plaats in het najaar, tijdens de stroomopwaartse trek-

periode van de salmoniden. De beek werd afgezet met 

een spijlenhek waardoor grote salmoniden alleen kunnen 

passeren door de cameraopstelling. 

Aalreservaat / Ruim Baan voor Vissen 2.0

Sinds 2007 wordt elke drie jaar in het najaar een  

fuikbemonstering uitgevoerd in twee stroomgebieden in 

Noord-Groningen. De vangsten waren aanvankelijk goed, 

zeker gezien de toen nog hoge temperatuur. Tijdens de 

laatste lichting werden er echter nog maar drie palingen 

gevangen. Het project is opgenomen in een omvangrijker 

project naar vismigratie in het noorden van het land, 

Ruim Baan voor Vis. Binnen dit project zullen de resultaten 

van de gehele periode vanaf 2007 worden geanalyseerd.

Knakaal

Samen met RAVON is een onderzoek gestart om te  

achterhalen wat de oorzaak is van de waargenomen 

mechanische beschadigingen en sterfte onder de 

Europese aal in het Nederlandse en Duitse deel van de 

Rijn en aftakkingen hiervan. Gezien de verwondingen 

worden deze dieren ‘knakaal’ genoemd. Het totale aantal 

Verbetering vismigratie aal

Inventarisatie ontwikkeling visstand  

bij Marker Wadden

Onderzoek naar oorzaken geknakte alen
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knakalen is onbekend. Om de oorzaak te onderzoeken 

werd met behulp van vrijwilligers op rivieroevers gespeurd 

naar beschadigde vissen. De vrijwilligers hadden zich 

aangemeld via knakaal@ravon.nl. Er werden 4.789  

trajecten bezocht, waarbij 275 vissen op de oevers werden 

waargenomen, waaronder 178 knakalen. Besloten is het 

onderzoek met vrijwilligers nog twee jaar voort te zetten.

Langsdammen Waal

In 2015 zijn er tussen Wamel en Ophemert drie langs-

dammen in de Waal aangelegd. Diverse partners,  

waaronder Sportvisserij Nederland en Hengelsport 

Federatie Midden Nederland, zijn daarna een samen-

werkingsverband aangegaan onder de naam ‘Waal Samen’. 

Doel is te evalueren wat het effect is van de langsdammen 

in de Waal wat betreft de recreatie en de visstand.  

Het onderzoek is in 2020 afgerond en een concept eind-

rapportage is gerealiseerd over de effecten van de langs-

dammen op de ecologie. Hierin staat onder meer dat de 

langsdam scheepvaart effecten opheft zoals geluid en 

sterke stromingswisselingen en dat jonge vis meer wordt 

aangetroffen in de oevergeul dan daarbuiten.

Vismonitoring Markerwadden

Voor het derde achtereenvolgende jaar is vismonitoring 

uitgevoerd rondom de Marker Wadden. Deze vijfjarige 

monitoring wordt uitgevoerd als bijdrage aan het project 

Marker Wadden. Tot nu toe zijn 22 vissoorten gevangen 

met behulp van verschillende visserijmethodes. De oevers 

rond de Marker Wadden worden door jonge vissen 

gebruikt als opgroeigebied, maar de aantallen lijken  

nog niet heel hoog. De oevers aan de buitenzijde van  

de eilanden bestaan nog grotendeels uit kaal zand.  

De soorten die het meest werden gevangen waren 

Pontische stroomgrondel, zwartbekgrondel en spiering. 

Visstand zuidelijke Randmeren

In maart en in oktober is samen met de beroepsvissers 

van het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw (zuidelijke 

Randmeren) een uitgebreide monitoring uitgevoerd  

naar de visstand. Gedurende de looptijd van dit vierjarig 

onderzoek vindt er geen beroepsmatige onttrekking 

plaats van schubvis (brasem, kolblei en blankvoorn).  

Om in coronatijd toch geïnteresseerde hengelsport-

verenigingen en sportvissers op de hoogte te houden van 

de tussenresultaten en voortgang, heeft Sportvisserij 

Nederland samen met Sportvisserij MidWest Nederland 

in april een uitgebreide videopresentatie gegeven met 

alle ins en outs over dit onderzoek. 

Brasemmigratie zuidelijke Randmeren

Om meer inzicht te krijgen in de populatie brasem op  

de zuidelijke Randmeren zijn in 2019 en 2020 in totaal  

60 brasems gevangen en voorzien van een zender.  

Onderzoek met de ankerkuil bij de  

langsdammen in de Waal

Monitoring schubvisbestand zuidelijke Randmeren



Via een netwerk van 26 hydrofoons rondom de Randmeren 

en het Markermeer worden deze brasems gedurende drie 

jaar gevolgd. In maart en augustus zijn de hydrofoons 

uitgelezen. De eerste resultaten laten zien dat brasems 

uit de zuidelijke Randmeren een groot leefgebied hebben. 

Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met 

Wageningen Marine Research (WMR) en het Nederlands 

Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). 

Dierproeven

Een deel van de onderzoeken die Sportvisserij Nederland 

uitvoert worden aangemerkt als dierproef, bijvoorbeeld 

wanneer vissen worden voorzien van een zender. 

Dergelijk gebruik van dieren valt onder de Wet op de 

Dierproeven (WoD) waarvoor strikte eisen gelden. 

Sportvisserij Nederland voldoet aan die eisen en heeft 

een instellingsvergunning zodat ontheffingen voor 

onderzoeksprojecten kunnen worden aangevraagd.

In 2020 heeft Sportvisserij Nederland als vergunning-

houdende instantie onder de WoD kunnen bijdragen  

aan verschillende projecten ten behoeve van weten-

schappelijke kennis. Zo zijn er voor de derde keer  

stekelroggen met zenders uitgezet in de Westerschelde. 

In de Overijsselse Vecht zijn meerdere houtingen,  

kwabalen, windes en zeeforellen voorzien van zenders. 

In augustus heeft Sportvisserij Nederland een bredere 

projectvergunning gekregen, waarmee het mogelijk is de 

komende jaren meer onderzoeken uit te voeren.

Signalering exoten

In de Nederlandse wateren komen steeds meer exoten 

voor. Sportvisserij Nederland werkt al ruim 10 jaar samen 

met een aantal andere organisaties in het Signalerings-

project Exoten. Het gaat hierbij om het vroegtijdig  

signaleren van invasieve, uitheemse soorten, die mogelijk 

een bedreiging kunnen vormen voor de visstand en de 

biodiversiteit in het algemeen. Om de aandacht op 

exoten te vestigen wordt jaarlijks een aantal keren over 

het onderwerp gepubliceerd op de website en in de 

bladen, waaronder Kijk op Exoten (RAVON) en Visionair 

(Sportvisserij Nederland).

Onderzoek gezondheid uitgezette karpers

In 35 vijvers werd samen met het bedrijf CarpCare in  

het voorjaar de gezondheid van uitgezette karpers en  

de waterkwaliteit gecontroleerd. Bij een deel van deze 

vijvers werden problemen geconstateerd die werden 

opgelost door de vissen goed bij te voeren. In deze 

wateren werd een tweede controleronde uitgevoerd bij 

15 verenigingen. 

Om de kennis omtrent visziektes te vergroten werd een 

cursus gegeven voor medewerkers van Sportvisserij 

Nederland en de federaties.

Vismigratieonderzoek

Swimway Vecht 

Het Nederlands-Duitse meerjarig project Swimway  

Vecht doet onderzoek naar vismigratie op de gehele 

Overijsselse Vecht. Met veertien partners, waaronder 

Sportvisserij Oost-Nederland en de waterschappen 

Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, wordt 

samengewerkt om de knelpunten voor trekvis te bepalen. 

Sportvisserij Nederland voert hiervoor een monitorings-

onderzoek uit waarbij met 50 ontvangers vanaf het 

Terugzetten gezenderde vissen in de Overijsselse Vecht

Subsidiëring uitzet karpers in afgesloten visvijvers22
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Ketelmeer tot Nordhorn (D) honderden gemerkte vissen 

worden gevolgd tijdens hun migratie. In 2020 zijn  

25 windes, 2 zeeforellen, 39 houtingen 2 kwabalen en  

30 schieralen voorzien van een zender die hiermee drie 

jaar kunnen worden gevolgd. Het project kreeg media-

aandacht in Vara Vroege Vogels, H2O, Elsevier Weekblad, 

VISTV XL en een aantal regionale media.

Salmoniden in de Roer

Vanaf 2008 wordt door een groep vrijwilligers, onder 

aansturing van Sportvisserij Limburg, gekeken naar wat 

de ontwikkelingen zijn van salmoniden in de Roer. In 2020 

verscheen een rapport met een overzicht van de ont-

wikkelingen in de periode 2013 – 2019. In het rapport wordt 

ingegaan op de kweek van zalmeitjes in de kwekerij in 

het Duitse Obermaubach, de uitzet van fry (larven),  

de overleving gedurende het eerste groeiseizoen, de 

stroomafwaartse trek van smolts bij de ECI waterkracht-

centrale en de terugkerende adulte zalmen. 

Belangrijke knelpunten voor het herstel van de zalm op 

de Roer en Maas zijn: stuwen en waterkrachtcentrales die 

migratiebarrières vormen, slechte werking van vispassa-

ges, waterkwaliteitsparameters, visserij en scheepvaart.

Vissen voor Verbinding

Eén van de doelen van het project Vissen voor Verbinding 

is het ecologisch herstel van het watersysteem tussen de 

noord-Drentse beken en het Lauwersmeer. De zeeforel is 

hiervoor de icoon-soort. Jaarlijks worden 10.000 zeeforel-

broedjes uitgezet. Dit gebeurt in de Drentse beken. 

Verder is een klein aantal vingerlingen en smolts uitgezet. 

Deze zijn opgekweekt door Sportvisserij Nederland. 

In het Lauwersmeer is 1.200 kg volwassen forel uitgezet 

voor sportvissers. 

Vanaf het Lauwersmeer tot aan de bovenlopen van het 

Peizerdiep is een hydrofoonnetwerk geïnstalleerd. Vissen, 

voorzien van een kleine zender, worden hiermee gedetec-

teerd om de migratie van trekvissoorten door het systeem 

in kaart te brengen. Vier rivierprikken die in het Lauwers-

meer zijn gevangen, werden van een zender voorzien.  

In het voorjaar wordt dit gedaan bij windes en zeeforellen.

Verder werd de waterkwaliteit het hele jaar intensief 

gemonitord op verschillende plaatsen in de bovenlopen. 

Waarden als zuurstof, temperatuur en pH werden vast-

gelegd om de geschiktheid van de bovenlopen als habitat 

voor zeeforel en andere stroomminnende vissen te 

onderzoeken. Dankzij een grote subsidie van het Wadden - 

fonds kan dit meerjarige project worden uitgevoerd door 

Sportvisserij Nederland, samen met onder meer 

Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe.

Haaien & Roggen

In de Oosterschelde zijn drie grote pijlstaartroggen,  

twee ruwe haaien en een gevlekte gladde haai voorzien 

van een geavanceerde archief-ontvanger. Deze zijn bij de 

haaien gekoppeld aan de rugvin en bij de roggen aan de 

staart. De ontvangers slaan elke minuut data op van 

temperatuur, druk en licht. Na 380 dagen laten de zenders 

los en zenden de verzamelde data via een satelliet naar 

het Argos-systeem. Zo wordt inzicht verkregen in migratie - 

patronen van deze haaien en roggen. Het project wordt 

gefinancierd vanuit LIFE IP Deltanatuur, onder hoede van 

het Ministerie van LNV. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

Operatief inbrengen van zenders bij vissen door medewerkers van Sportvisserij Nederland



in samenwerking met Wageningen Marine Research,  

de Wageningen Universiteit, de Nederlandse Elasmo-

branchen Vereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Trekvis in de Waal

Sportvisserij Nederland neemt deel aan de Groen-Blauwe 

Rijnalliantie. Dit is een samenwerkingsproject tussen 

Duitse en Nederlandse onderzoekers, natuurbeheerders 

en overheden. Doel van het project is om meer kennis te 

ontwikkelen over trekvis.

Sportvisserij Nederland leidt de visstandmonitoring met 

de ankerkuil in de Waal. Beroepsvisser Job Bout uit Tholen 

is hiervoor ingehuurd. In 2020 was de vangst van grote 

aantallen jonge sneep opvallend. 

Herintroductie vissoorten

Herintroductie elft 

Het belangrijkste onderdeel van het project ‘De herintro-

ductie van de Elft’ bestaat uit het jaarlijks uitzetten van 

elftenlarven. Door de coronamaatregelen en een lage 

vangst van ouderdieren in Frankrijk, zijn in 2020 maar 

170.000 larven uitgezet in plaats van de geplande 1 miljoen. 

Het genetisch onderzoek ‘parental assignment’ en het 

onderzoek van de schubben om te bepalen of de vissen 

naar zee zijn geweest, liepen vertragingen op door  

coronamaatregelen. Wel zijn vislarven opgekweekt in 

tanks langs vier rivieren. Ook is het gelukt meerdere 

paaiplaatsen vast te stellen, Sportvisserij Nederland 

levert aan dit internationale project haar bijdrage.  

De financiering van het project gebeurt door de voor-

malige co-financiers van het EU LIFE-programma. 

Steur

In dit verslagjaar werd het eerste Rijn Steur Actieplan 

een feit. Het plan wordt uitgevoerd door ARK natuur-

ontwikkeling, het Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij 

Nederland. Het wordt gesteund door overheden van 

Nederland, Frankrijk en Noordrijn-Westfalen-Duitsland en 

ruim twintig stakeholders waaronder natuurorganisaties, 

de scheepvaart en de beroepsvisserij. Het doel van het 

Actieplan is om ruim baan te maken voor de steur. 

Haringvliet

Het Haringvliet vervult voor trekvissen een cruciale rol. 

In 2019 werd de kier in de Haringvlietsluizen voor het 

eerst geopend. Om het maximale uit de ‘kier’ te halen is er 

een klankbordgroep gevormd, waaraan ook Sportvisserij 

Nederland deelneemt. Uit onderzoek blijkt dat de haring 

weer terug is in het Haringvliet en zalm en aal weer onder 

normale rivieromstandigheden heen en weer zwemmen 

tussen zoet en zout water.

MijnVISmaat 

De app MijnVISmaat kende een flinke groei. Dit kwam 

onder meer door promotie in VIS TV XL en de campagne 

‘Vis veilig. Vis alleen. Vis alleen met MijnVISmaat’ om in 

tijden van afstand houden toch samen te kunnen vissen. 

Ruim 7.300 personen (2019: 2.800) registreerden mini-

maal eenmaal een vangst via MijnVISmaat. Er werden 

ruim 44.000 vangsten geregistreerd. Tienduizenden 

foto’s van MijnVISmaat zijn gebruikt voor het inleren  

van de zoet- en zoutwatersoorten ten behoeve van de 

VISsenscanner. 

Piscaria

De databaseapplicatie Piscaria wordt gebruikt voor de 

opslag en analyse van visstandgegevens die zijn  

verkregen met professionele vistuigen. Piscaria wordt 

binnen Sportvisserij Nederland gebruikt als interne  

applicatie voor de verwerking van gegevens van de  

visserijkundige onderzoeken. De applicatie bevat nu 

meer dan 800.000 vangstgegevens van vissen afkomstig 

van 1.000 verschillende onderzoeksprojecten, die verspreid 

over heel Nederland plaatsvonden. Hiermee is Piscaria 

een belangrijk bron van visgegevens, die in 2020 onder 

meer werden gebruikt voor het opstellen van de 

Nederlandse Visatlas, waarvan Sportvisserij Nederland 

mede-uitgever is. 

Werken aan de terugkeer van de elft in het Rijnsysteem

24

25



Verbetering visserijmogelijkheden

Sportvisserij Op de Kaart en Visparels

Het water in de bebouwde kom is aantrekkelijk voor 

velen om dichtbij huis te kunnen vissen. Dat water moet 

dan wel voldoende vis bevatten, er moeten niet te veel 

waterplanten in staan en het moet goed bereikbaar zijn. 

De Sportvisserij Op de Kaart (SOK)-projecten brengen de 

knelpunten in kaart om het water daarna te optimalieren, 

waarna het water een VISparel wordt genoemd. Dit 

gebeurt samen met de federatie, hengelsportvereniging, 

de gemeente en het waterschap. Op dit moment zijn 

verspreid door het land de volgende wateren officieel als 

VISparel aangemerkt.

Visparels in Nederland

Plaats Naam Vereniging

Akkrum VISparel Spoorput HSV Heerenveen

Dokkum VISparel Tolhuispark HSV Leeuwarden

Ede VISparel de Proosdij HSV Voor Ons Plezier

Grou VISparel Troelstrawei HSV Idaarderadeel

Leeuwarden VISparel Nylan HSV Leeuwarden

Leeuwarden VISparel Caminghaburen HSV Leeuwarden

Millingen ad Rijn VISparel Molenkolk HSV De Zeelt

Sint Willebrord VISparel Gagelrijzen Sportvisserij Zuidwest Nederland

Varsseveld VISparel Krampskolk HSV ’t Hoge Venne

Veenendaal VISparel de Grote Pekken HSV De Rietvoorn

Veenendaal VISparel Vijver Otterlaan HSV De Rietvoorn

Veenendaal VISparel Vijver Vonderlaan HSV De Rietvoorn

Vorden VISparel Biesterveld HSV De Snoekbaars

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Door middel van financiële bijdragen uit het Fonds 

Verbetering Sportvisserijmogelijkheden stimuleert 

Sportvisserij Nederland de aanleg van voorzieningen. 

Hengelsportverenigingen en federaties kunnen een 

bijdrage aanvragen voor de realisatie van voorzieningen 

voor de sportvisser, maar ook voor het verbeteren van  

de visstand. Verdeeld over 25 projecten werd in 2020  

€ 117.330 toegekend. Van deze toegezegde projecten 

werden er 18 afgerond.

Realiseren van sportvisserijmogelijkheden in woonwijken



Goedgekeurde aanvragen Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 2020

Plaats Aanvrager Project

Almelo HSV Vislust Aanleggen 23 vissteigers

Aquoy HSV De Ruisvoorn Vervangen beschoeiing hengelsporthaven

Beek en Donk HSV 't Sluisje Uitbreiding schuilhut

Beek en Donk HSV Het Geduld Laatste gedeelte renovatie visvijver

Den Helder HSV Den Helder Aanleggen vissteigers

Eersel HSV De Gender Beluchtingsinstallatie en pomp voor 

waterhuishouding

Gendt HSV De Snoek Bronpomp

Genemuiden HSV Het Zwarte Water Aanleg steiger voor minder validen

Hilversum HSV Hilversum Aanleg 25 visplaatsen

Huissen HSV St. Petrus Overname + verbouwing clubhuis

Kadoelermeer Sportvisserij Oost Nederland Plaatsen 25 stelconplaten (visplaatsen)

Loolee Sportvisserij Oost Nederland Aanleg 15 vissteigers

Luyksgestel HSV De Overdrijvers Beluchtingsinstallatie

Middelbeers HSV De Drie Baarzen Aanleg 25 vissteigers

Oud Alblas Verenigde Alblasserdamse Hengelaars Aanleg 30 vissteigers 

Rijssen HSV Ons Vermaak Aanleg vissenbossen

Rijswijk Federatie Alm & Biesbosch Aanleg vissenbossen

Rilland HSV Het Spanjooltje Aanleg 60 meter vissenbos

Schinnen HSV Ons Genoegen Bestaande steigers ombouwen tot minder-

validesteiger 2x

Vecht Sportvisserij Oost Nederland Plaatsen 25 stelconplaten (visplaatsen) 

Veenendaal HSV De Rietvoorn Aanleg 5 vissteigers

Vianen HSV De Reiger Aanleg 50 meter vissenbos

Weesp AWHB  Vervangen beschoeiing en steigers hengelsporthaven

Wierden HSV Ons Genoegen Aanleg steiger voor minder validen

Zevenaar HSV De Breuly Aanleg talud/beschoeiing vissteigers

Ontwerp Visvijver Kruisland

Op verzoek van HSV De Kruisweel en in samenwerking 

met de grondeigenaar en gemeente, is gewerkt aan  

een ontwerp voor een nieuw te graven visvijver in het 

West-Brabantse dorp Kruisland. De hengelsport-

vereniging wil met de vijver de sportvismogelijkheden  

in het dorp verbeteren, met name voor de jeugd en 

ouderen. Alle aspecten die van belang zijn om een goede 

visstand te verkrijgen zijn meegenomen zoals voldoende 

waterdiepte, plantengroei en beschuttingsmogelijkheden. 

Voor sportvissers zijn veel goed bereikbare visstekken, 

een mindervalide visplaats en voldoende parkeer-

mogelijkheden ingetekend. 

Landwaterovergangen en vis

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland  

werd in een deskstudie de relatie tussen land-waterover-

gangen en vissen op een rij gezet. Veel wateren hebben 

om verschillende redenen onnatuurlijke, abrupte land-

waterovergangen. De verzamelde kennis wordt ingezet  

in projecten in het IJsselmeergebied om, met behoud  

van zoetwatervoorziening en waterveiligheid, zachte 
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land-waterovergangen te ontwikkelen met voor- en 

achter oevers en de nodige visverbindingen.

Bijvoeren visvijvers

Door het uitzetten van veel vis in visvijvers wordt de 

natuurlijke draagkracht van de wateren vaak over-

schreden. Om de vis in goede conditie te houden wordt 

geadviseerd bij te voeren. 

Vanuit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf  

van vijvervoer. Dit voer werd centraal aangeschaft bij 

CarpCare/Coppens en bij Lambers-Seghers. Beide 

soorten voer zijn vismeel-vrij. Het voer van CarpCare/

Coppens werd speciaal voor de sportvisserij ontwikkeld 

en geproduceerd en bevat als eiwitbron insectenmeel.

Bijvoeren 2020 Aantal wateren

47 verenigingen & 

Sportvisserij Oost-Nederland 

Sportvisserij Groningen Drenthe 

Sportvisserij Fryslân

60 

 

 

7.875 kg Lambers-Seghers  

& 

17.580 kg CarpCare/Coppens

Subsidie uitzetten karpertjes in visvijvers

Sportvisserij Nederland adviseert om in afgesloten  

visvijvers karpertjes uit te zetten. Deze zijn afkomstig uit 

de kwekerij en opgegroeid in vijvers. Door hun formaat 

zijn ze minder gevoelig voor predatie door aalscholvers. 

Vanuit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het uitzetten 

van kleine karpertjes in visvijvers. 

Uitzet karpertjes 2020 Aantal wateren

33 verenigingen & 

Sportvisserij Groningen Drenthe 

Sportvisserij Fryslân

49 

 

10.236 kg karper 

 



Kort Adviesprojecten

Diverse vragen over beheer en inrichting van viswateren 

kwamen binnen. Soms kan met een eenvoudig antwoord 

worden volstaan, andere keren is een uitgebreider onder-

zoek nodig in de vorm van een milieu-inventarisatie met 

of zonder een visstandbemonstering. Voor 32 wateren is 

in 2020 een uitgebreid advies opgesteld.

Plaats Water Aanvrager

Afferden Drutens Bosje HSV 't Lauwke

Alblasserdam Middenvliet Alblasserdamse Hengelsport Vereniging

Amersfoort 1e en 2e Gat Isselt HSV Amersfoort

Berlikum Witzens HSV De Deinende Dobber

De Meern Plas Veldhuizen Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Delft Nieuwe Meer Sportvisserijbelangen Delfland

Dieren Vijvers in Dieren NO HSV De Rietvoorn

Drunen Venne West 3 HSV Heusden

Ermelo Plas van Beek HSV De Snoek Harderwijk

Etten-Leur Zandwiel HSV De Kleine Voorn

Franeker Hege Wier HSV De Deinende Dobber

Hardenberg Vijver Baalder Sportvisserij Oost Nederland

Hoevelaken Vijver Middelaar HSV Hoop op Geluk 

Hoogkarspel Klapbrugvijver HSV Klokkeweel in Hoogkarspel

Meddo Landweer Winterswijkse Hengelsport Vereniging De Karper

Meijel De Donk HSV Noordervaart

Middelbeers Bers Kuultje HSV De Drie Baarzen

Nijmegen Vijver Hatert Hengelsport Federatie Midden Nederland

Nijmegen Vijvers Irene Vorrinkstraat Hengelsport Federatie Midden Nederland

Nistelrode Meuwel HSV Vorstenbosch & Nistelrodese HSV

Noord-Scharwoude Geestmerambacht Sportvisserij MidWest Nederland

Pannerden Jeugdvijver HSV De Rietvoorn

Puiflijk Schipslei HSV De Duikelaar

Schinnen Oude Markt HSV Ons Genoegen Schinnen

Valkenswaard Vijver 3 HSV Venbergen

Veenendaal Stadswateren HSV De Rietvoorn

Velp Overhagense vijver HSV De Winde

Vlaardingen t Hof Sportvisserijbelangen Delfland

Vlaardingen Oranjepark Sportvisserijbelangen Delfland

Weurt Nieuwe Grindgat HSV De Duivelskolk

Zeist Slotgracht Zeister Hengelaars Vereniging

Zwiep Witte Wieven HLV De Brasem Lochem & HSV De Gouden Karper te Laren
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Kennisuitwisseling

Evaluatie VBC’s

In Nederland bestaan 39 visstandbeheercommissies 

(VBC’s) die onderling verschillen in aanpak en activiteiten. 

Sportvisserij Nederland heeft in 2019 en 2020 het  

functioneren van VBC’s geëvalueerd door middel van  

een onderzoek. Dit werd gedaan door het afnemen van 

enquêtes (178 respondenten) en interviews. Uit de  

verkregen gegevens blijkt dat de belangrijkste taken 

liggen op het vlak van samenwerking, afstemming en 

delen van kennis. Slechts een klein aantal VBC’s is  

succesvol gebleken in een duurzaam visstandbeheer. 

Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van besluit-

vorming en daadkracht. De VBC’s als systeem kregen van 

de respondenten gemiddeld een 5,9. Ondanks de matige 

beoordeling ziet een meerderheid van de respondenten 

(89%) wel toekomst voor VBC’s, maar dan is er wel 

behoefte aan verandering van de werkwijze of structuur.

Inspraak KRW

In 2020 startte de derde planperiode van zes jaar voor 

de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). De plannen 

worden gemaakt op verschillende niveaus. Omdat deze 

programma’s de belangrijkste plannen voor verbetering 

van de waterkwaliteit beschrijven en daarmee ook de 

mogelijkheden voor de visstand, heeft Sportvisserij 

Nederland samen met de federaties inspraak verzorgd  

op verschillende niveaus. Door de sportvisserij is een 

folder ontwikkeld, waarin drie thema’s zijn uitgewerkt: 

ruimte voor sportvissen, visvriendelijk beheer en  

schoon water. 

Sportvisserij Loodvrij 

2020 was het tweede jaar waarin Sportvisserij Nederland 

samen met haar partners Natuurmonumenten, Dibevo, Unie 

van Waterschappen en de ministeries LNV, I&W en VWS 

werkte aan de uitvoering van de Green Deal Sportvisserij 

Loodvrij. Het doel van de Green Deal is om in 2027 een 

volledig loodvrije hengelsport te hebben. Sportvisserij 

Nederland heeft met uitgebreide communicatie in haar 

eigen media en in externe media loodvrij vissen en de 

negatieve gezondheidseffecten van lood, onder de aan-

dacht gebracht bij sportvissers. 

Door coronamaatregelen konden niet alle van de ruim 

100 geplande ‘loodvrije evenementen’ plaatsvinden.  

Wel zijn in verschillende regio’s pilotgebieden en regio-

nale voorlichtingscampagnes opgezet om loodvrij vissen 

te promoten. Tientallen hengelsportverenigingen en 

federaties ontvingen milieuvriendelijke loodvervangers, 

die gebruikt kunnen worden door sportvissers. 

Regionale Energie Strategie

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is door de  

overheid het nationale programma Regionale Energie 

Strategie (RES) opgezet. RES is bedoeld om regionale 

overheden, inwoners, energie coöperaties en maat-

schappelijke organisaties samen energie-strategieën te 

laten maken. Sportvisserij Nederland heeft een stand-

punt opgesteld hoe om te gaan met de keuzes voor 

alter natieve energievormen die raken aan water, sport-

visserij en visstand. Zonne-energie op water, waterkracht, 

windenergie en aquathermie zijn daarbij bekeken.

Sportvisserij Loodvrij: het stimuleren van het gebruik van loodalternatieven in de sportvisserij



Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek is uitgebreid met totaal 

354 titels, waaronder 29 hengelsportboeken. Aan weten-

schappelijke publicaties zijn 164 artikelen, 130 rapporten 

en 31 boeken toegevoegd. De werken zijn grotendeels 

digitaal toegankelijk. De collectie wordt vooral geraad-

pleegd voor onderzoek/projecten en beleid, zowel binnen 

de organisatie als door externen zoals studenten en 

adviesbureaus.

Archief 2.0

In 2020 is gestart met het opschonen van archief-

materiaal. Materiaal dat bewaard moet blijven is over-

gezet in het nieuwe softwarepakket onder de naam 

Archief 2.0. In dit archief zal de hele geschiedenis van 

Sportvisserij Nederland en haar voorgangers terug te 

vinden zijn.

Rijn en Maascommissie

De Internationale Commissies voor Bescherming van de 

Rijn en Maas, zijn platforms waarin de overheden van de 

Rijnlidstaten en de Maaslidstaten het naleven in de gaten 

houden van de diverse afspraken over de realisatie van 

schone, leefbare, visrijke rivieren. Sportvisserij Nederland 

is waarnemer in deze internationale commissies. Er werd 

meegedacht en geadviseerd over diverse onderwerpen 

zoals het Masterplan Trekvissen in de FISH Group. In 

samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en ARK 

Natuurontwikkeling werd ingezet op herstelwerk voor de 

Europese steur. Daarnaast wordt gewerkt aan de nodige 

herstelmaatregelen voor de zalm en de aal. 

Aanstelling buitengewoon hoogleraar 

zoetwatervisecologie

Op initiatief van Sportvisserij Nederland is in april 2020 

voor de komende vijf jaar een buitengewoon hoogleraar 

zoetwatervisecologie aan de Wageningen University & 

Research aangesteld. Deze leerstoel wordt ingevuld door 

prof. Tom Buijse en wordt ondersteund door de onder-

zoeksinstituten Deltares, Imares en Stowa en door 

Terugkeer Europese steur in stroomgebied van de Rijn
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Rijkswaterstaat. Door deze aanstelling worden de  

ingangen en netwerken van Sportvisserij Nederland in  

de onderzoekswereld van vis en water versterkt en wordt 

meer kennis over de relatie vis en zoetwatersystemen 

ontwikkeld. Sportvisserij Nederland zal ook worden 

betrokken bij het onderwijs aan de WUR. Thans worden 

door prof. Buijse drie promovendi begeleid bij onderzoek 

naar de herintroductie van steur, de effectiviteit van 

vispassages en het belang van onderlopende oever-

landen en nevengeulen voor vis.

WFMF (World Fish Migration Foundation)

Sportvisserij Nederland is sponsor van WFMF. Naast een 

bedrag worden ook in natura producten en diensten 

geleverd. Een belangrijk actiepunt is de verwijdering van 

overbodige dammen en stuwen. Door coronamaatrege-

len werd de World Fish Migration Day eerst verplaatst en 

vond deze later in het jaar digitaal plaats. Ook de bijeen-

komst ‘Nederland weer vol met vis’ werd naar het najaar 

verplaatst en vond plaats als webinar.

Vissennetwerk

De geplande bijeenkomsten van het Vissennetwerk 

konden door de coronamaatregelen niet plaatsvinden. 

Wel vond in september een webinar plaats met als 

thema: de aal. Hieraan namen 96 belangstellenden deel.



 HOOFDSTUK 4

Visdocumenten
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Sportvisserij Nederland wil het verstrekken van de VISdocumenten aan de sportvissers zo  
eenvoudig mogelijk maken, een goede service bieden en zo min mogelijk administratieve lasten 
veroorzaken voor zowel de sportvisser als de hengelsportvereniging. Hiertoe worden door het 
cluster Visdocumenten efficiënt en effectief digitale systemen ingezet zoals MijnSportvisserij,  
www.vispas.nl, HSV Leden en Bruno de Chatbot. 
Het aantal aangesloten sportvissers groeide de laatste jaren gestaag, maar mede door de  
coronamaatregelen steeg het aantal verkochte VISdocumenten enorm in 2020. 

Enorme groei van het aantal aangesloten sportvissers 

Het aantal aangesloten leden bij de 748 hengelsport-

verenigingen nam met 97.439 toe tot een ledenaantal 

van 644.885 personen. Het buitensporten is flink toege-

nomen als reactie op de coronamaatregelen. Daarnaast 

waren de ledenadministratieservice, Fishing in Holland, 

de inzet van vloggers en andere promotie activiteiten 

belangrijk om leden te binden en te behouden. 

Er werden dit jaar voorts 53.435 Kleine VISpassen  

afgenomen (2019: 47.069). Het totaal aantal  

geregistreerde sportvissers die de (Kleine) VISpas 

afnamen steeg aldus met 103.805 tot 698.320. 

De bestelling van nieuwe VISpassen nam via de digitale 

kanalen www.vispas.nl enorm toe.

Inschrijving nieuwe lidmaatschappen

2020 2019 2018

Totaal aantal aangesloten leden 644.885 547.446 528.157

Inschrijvingen via VBL (Voorlopige Bewijzen van 

Lidmaatschap via fysiek verkooppunt)

65.526 53.305 66.499 

Inschrijving via VISpas Online Bestelmodule 124.407 60.023 44.120

Totaal aantal nieuwe leden 189.933 113.328 110.619

De reisbeperkingen die lange tijd speelden in 2020, 

hadden geen invloed op het aantal toeristen dat naar 

Nederland kwam om te vissen. Door het project Fishing 

in Holland en het aanbieden van internationale facturen 

met de service ledenadministratie, steeg het aandeel 

buitenlandse leden zelfs. 

Aantal aangesloten sportvissers wonend in het 
buitenland

Duitsland België Overige

2020 69.434 10.628 2.979

2019 52.244 9.994 3.541

2018 42.558 9.367 2.197

Steeds meer jeugd vond de weg naar de waterkant.  

Via vloggers en diverse media kwam het vissen onder  

de aandacht bij hen. De verkoop van JeugdVISpassen 

liep op met bijna 14.000 tot 43.426 passen. 
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De gratis online jeugdvergunning stimuleert de 

jeugd participatie. In 2020 maakten 233 hengelsport-

verenigingen hier gebruik van (2019: 200). 7.900  

kinderen hebben de gratis online jeugdvergunning 

gedownload (2019: 4.500). 

Ledenbehoud belangrijk

Om ledengroei te realiseren is het belangrijk de 

bestaande leden te behouden. Dat gebeurt door leden te 

laten betalen via een automatische incasso, een digitale 

factuur of een schriftelijke factuur met een acceptgiro. 

De verzonden digitale herinneringen zijn direct gekoppeld 

aan alle betaalmethoden op www.vispas.nl. Hierdoor kan 

de sportvisser met één druk op zijn smartphone zijn 

openstaande factuur betalen. 

Ongeveer 140.000 sportvissers verkregen hun VISpas 

direct via de eigen hengelsportvereniging. Ongeveer 

20% van deze VISpassen komt retour. De leden waarvan 

de VISpas retour komt, ontvingen bericht dat hun VISpas 

is stopgezet. Een aantal sportvissers besloot na deze 

melding alsnog de VISpas af te nemen. 

De administratie van de overige leden verloopt centraal 

via Sportvisserij Nederland via de ledenadministratie 

service. Deze dienst is bedoeld om de verenigingen te 

ondersteunen bij de ledenadministratie, waardoor zij 

meer tijd vrij hebben voor verenigingsactiviteiten en 

lokale belangenbehartiging. Ingezet wordt op betaling 

van het lidmaatschap via een automatische incasso. 

Dit is voor alle partijen het goedkoopst, de sportvissers 

ontvangen automatisch aan het begin van het jaar hun 

VISpas en voor de verenigingen draagt het bij aan 

ledenbehoud. 

Bij de ledenadministratie service betaalt ongeveer 90% 

van de aangeschreven leden zijn factuur. 

Eind 2020 bracht Sportvisserij Groningen Drenthe de 

ledenadministratie service ook onder bij Sportvisserij 

Nederland, zodat heel Nederland wordt gedekt.

De service wordt continu verbeterd, zo ontvangen  

sportvissers een tijdelijk bewijs per e-mail binnen een 

werkdag na hun betaling. Deze staat tevens klaar op 

www.mijnsportvisserij.nl 

Service ledenadministratie

Aantal verenigingen met Service Ledenadministratie 2020 2019 2018 2017

Aantal verenigingen 355 245 206 160

Aantal leden 354.061 294.008 257.824 207.073

Aantal machtigingen 261.550 175.851 151.880 115.237

352 verenigingen maken gebruik van de Service Leden-

administratie. Daarnaast gebruiken de drie landelijke  

specialistenorganisaties VNV, De KSN en SNB deze service. 

Resultaten ledenwerfacties

De leden, waarbij de VISpas retour is gekomen als niet 

afgenomen, krijgen automatisch een bericht per e-mail. 

Daarnaast is de belactie van openstaande facturen  

opgeschaald. De resultaten van deze leden werfacties zijn 

in onderstaande tabel weergegeven. 

Bericht 
email

Nabelactie 

Aantal aangeschreven 16.605 8.023

Aantal aanmeldingen 4.302 924

Respons 25,9% 11,5%

Groei van toestemmingen

Één van de middelen om mensen enthousiast te krijgen 

over het sportvissen is de MeeVIStoestemming.  

Als VISpashouder kun je gratis drie geïnteresseerde 

niet-vissers één dag mee nemen naar de waterkant.  

De MeeVIStoestemming is geldig op landelijk gedeeld 

water en is via www.mijnsportvisserij.nl aan te vragen. 

Als VISpashouder kun je zelf reclame maken voor het 

vissen en ambassadeur zijn voor de sportvisserij. Een 

belangrijke activiteit waarbij je mensen kan begeleiden 

tijdens de eerste stappen binnen de hengelsport.  

Mede door een win-actie heeft dit geleid tot meer dan 

20.000 geïnteresseerden. 

De VISpas biedt vele  

unieke vismogelijkheden



Aantal  
MeeVIStoestemmingen

Aantal  
NachtVIStoestemmingen

Aantal  
Derde Hengeltoestemmingen

2020 20.697 89.863 31.257

2019 13.011 62.430 22.927

2018 10.723 49.497 19.620

2017 9.826 47.206 18.575

Er bestaan twee uitbreidingsmogelijkheden via extra 

toestemmingen bij de VISpas, namelijk voor het nacht-

vissen en het vissen met drie hengels op een aantal 

wateren in Nederland. Bij desbetreffende wateren 

worden de extra mogelijk heden met symbolen weer-

gegeven op de VISplanner dan wel de Nederlandse Lijst 

van Nederlandse VISwateren. Deze extra toestemmingen 

zijn direct bij te bestellen op www.vispas.nl , daarnaast 

worden er digitale en schriftelijke mailingen naar sport-

vissers verstuurd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 

enorme groei in het aantal verkochte toestemmingen. 

Record aan downloads voor de VISplanner 

De gratis VISplanner is de digitale oplossing 

voor de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

VISwateren en de Aanvullingslijsten. Zowel de 

app als de mobiele website www.visplanner.nl 

laten de sportvisser zien waar hij of zij mag 

vissen. De VISplanner is altijd actueel en op 

je smartphone kan je duidelijk op kaart zien 

waar je mag vissen. Mede vanwege het grote succes  

van Fishing in Holland voorziet de VISplanner ook in de 

internationale behoefte. Zowel een Duitse als Engelse 

versie is beschikbaar. 

Alle nieuwe leden van de VISpas en Kleine VISpas 

ontvangen meerdere keren informatie over de gratis 

VISplanner. Dit is heel goed te zien in onderstaande 

cijfers. In 2020 werd de app maar liefst 149.118 keer 

gedownload (2019: 94.514 downloads). Wijzigingen aan 

wateren worden periodiek aangeboden aan alle  

gebruikers via een nieuwe update. 

 

Jaarlijks wordt er meer water gedeeld via de VISpas.

Nederland is een uniek land qua visserij en benodigde 

VISdocumenten. Met de laagdrempelige VISpas mag je 

op heel veel water je hengel uitgooien. Hiermee gaat  

een belangrijke wens van de sportvisser in vervulling. 

Door het delen van wateren door de federaties en  

verenigingen wordt in deze behoefte voorzien en het 
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Visplanner downloads

vormt de grote, unieke kracht van de VISpas en de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren/

VISplanner. 

De laatste jaren is een grote betrokkenheid en bereid-

heid te zien van de overheid, gemeenten, waterschappen, 

federaties en hengelsportverenigingen om wateren onder 

de VISpas te laten vallen. Dankzij inspanningen vanuit 

de verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland 

nam de hoeveelheid beschikbaar viswater voor iedere 

VISpashouder met 900 hectare toe (in 2019: 1.000) 

Efficiencyslagen binnen de administratie

In 2020 is begonnen met het samenvoegen van de  

administratie van federatie Sportvisserij Groningen/

Drenthe bij Sportvisserij Nederland. Gedurende het jaar 

werden al diverse VISdocumenten namens hen afgeleverd 

bij de leden welke onder deze regio vielen. Tevens is een 

federatieve medewerker van desbetreffende federatie nu 

grotendeels werkzaam binnen het cluster 

VISdocumenten. 

MijnSportvisserij vormt een belangrijk element in de 

centrale administratie. Ook in 2020 is het platform uitge-

breid met nieuwe functies. Het gebruik is in 2020 met 

85% gestegen, het aantal registraties groeide naar bijna 

146.000 sportvissers. Hier kan de sportvisser nu de 

volgende zaken zelf regelen: 

•  Bij verlies van de VISpas direct een vervangende VISpas 

bestellen, na het betalen van €4,50 staat er een tijdelijk 

bewijs klaar waar men direct mee kan vissen;

• Een MeeVIStoestemming aanvragen; 

• Opzeggingen per einde van het jaar doorgeven;

• Een adreswijziging doorgeven; 

• Aangeven keuze VISplanner dan wel papieren lijst;

•  Koppelen met Facebook en vervolgens heel snel een 

extra VISpas kunnen aanvragen;

• Een contactformulier invullen.

Om de klant ook in het weekend te kunnen helpen is 

besloten om chatbot ‘Bruno’ in te zetten. Bruno is een 

slimme vis die altijd voor je klaarstaat op alle pagina’s  

op www.sportvisserijnederland.nl over de VISpas. Het is 

de bedoeling om de Chatbot steeds slimmer te maken 

qua antwoorden. Mocht de sportvisser meer informatie 

willen dan kunnen ze ook doorgezet worden naar een 

mede werker tijdens kantooruren. 

Met de gratis meeVIStoestemming iemand een dag laten 

kennis maken met de sportvisserij



 HOOFDSTUK 5

Communicatie 
& Educatie
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De afdeling Communicatie & Educatie verzorgt via allerlei media publiciteit om de samenleving  
een goed beeld van de sportvisserij te geven, om mensen tot sportvissen te bewegen en om  
sportvissers in hun hobby te stimuleren. Daarnaast worden bestuurders en vrijwilligers van 
hengelsportverenigingen via voorlichting en trainingen ondersteund bij hun werkzaamheden.

Sportvissen op televisie 

Veel mediaaandacht voor populariteit sportvisserij

Waar tal van andere sporten en activiteiten niet konden 

plaatsvinden door coronamaatregelen, werd sportvissen 

door veel mensen (her)ontdekt. In de media werd er 

uitgebreid aandacht besteed. In een tiental reportages 

op landelijke televisie (waaronder NOS Achtuurjournaal, 

Jeugdjournaal en Hart van Nederland) kwam dit op 

positieve wijze aan de orde. Ook landelijke kranten 

besteedden er veel aandacht aan met vaak met grote 

artikelen op meerdere pagina’s. Het hele jaar door was  

er ook in de regionale en lokale pers heel veel free  

publicity voor het sportvissen.

VIS TV Back to Nature 

Na een seizoen zonder vaste vismaat kreeg VIS 

TV-presentator Marco Kraal in 2020 gezelschap van 

collega en fanatiek sportvisser Daniël Weijers.  

Samen gingen zij op zoek naar de meest ruige, waterrijke 

natuur van Nederland. Met als ondertitel ‘Back to Nature’ 

beleefden de presentatoren op RTL7 verrassende en 

avontuurlijke sportvisserijmomenten. Het doel van VIS 

TV is om naar de samenleving het sportvissen als leuke 

en gezonde buitenactiviteit te promoten en te laten zien 

wat de sportvissers beweegt.

25 jaar VIS TV

VIS TV vierde in 2020 haar 25-jarig jubileum. Voor de 

gelegenheid was voormalig presentator Ed Stoop uitge-

nodigd voor vier jubileumuitzendingen. In deze uitzendingen 

viste Stoop met een aantal coryfeeën uit de sportvisserij. 

In het kader van het jubileum herhaalde RTL 7 alle oude 

afleveringen van de seizoenen 2009 t/m 2018. Deze 

werden uitgezonden van september tot en met december 

op werkdagen met elke dag een dubbeluitzending.

VIS TV XL

Het derde seizoen van VIS TV XL ging eind mei van start. 

De reporters gingen vaak mét maar soms ook zonder 

hengel op pad. Op hun tochten door het land kwamen ze 

op de mooiste plekken en bij bijzondere projecten die 

direct de hengelsport raken. Een brede mix aan vis-

technieken kwam aan bod, waaronder karpervissen, wit-

vissen, streetfishing, roofvissen, vliegvissen en zeevissen. 

VIS TV XL is een visprogramma van Sportvisserij 

Nederland op RTL7, bedoeld om zowel beginnende als 

gevorderde sportvissers te enthousiasmeren, te inspireren 

en kennis te laten maken met nieuwe vistechnieken en 

mooie viswateren in Nederland.

Back to Nature met VIS TV

VIS TV XL voor de sportvissers
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Bezoeken aan websites per jaar (totaal)

De Visvrouwen terug op tv!

Nathalie van den Berg en Paula Petiet waren vanaf eind 

juni op televisie te zien met het tweede seizoen van  

‘De Visvrouwen’. De dames doken samen met andere 

gepassioneerde vrouwelijke topvissers de polder in voor 

een eerste kennismaking met het vliegvissen, gingen 

roof- en feedervissen aan de rivier, visten hightech op 

karper en gingen de Noordzee op om een haai te vangen. 

Het programma De Visvrouwen wordt 

mogelijk gemaakt door Sportvisserij 

Nederland. Doel is dat steeds 

meer vrouwen in sportvissen 

hun hobby vinden: in Nederland 

is in 2020 het aantal vrouwelijke 

sportvissers gestegen tot ruim 

400.000. 

90 uur sportvissen op televisie

De televisieprogramma’s tezamen zorgden voor ruim 90 

uur sportvissen op televisie. 3,5 miljoen kijkers werden 

hiermee bereikt, zowel sportvissers als niet vissende 

mannen, vrouwen en kinderen. Zij keken gezamenlijk in 

totaal 2,8 miljoen uur naar sportvissen. De kijkcijfers 

stegen in 2020 dan ook aanzienlijk: bij VIS TV met 22% 

en bij VIS TV XL met 30%. Een half miljoen kijkers keken 

naar de uitzendingen van De Visvrouwen. 

Digitale media

Visvlogs op YouTube populair

Daniël Weijers van Sportvisserij Nederland is inmiddels 

een bekend gezicht in de sportvisserij. Hij ging diverse 

keren op stap met vlogger / influencer Enzo Knol. Twintig 

keer maakten de heren vlogs van hun vistrips die in 

totaal ruim 12 miljoen keer werden bekeken. Daarnaast 

zijn vijf, deels betaalde, campagnes gedaan met andere 

bekende YouTubers zoals Don de Jong en Ties Granzier. 

Onlinerecords gebroken

De coronacrisis had veel – positieve - impact op de  

(digitale) sportvisserij. Online werden diverse records 

gebroken op het gebied van bezoeken, bereik, kijktijd, 

downloads, bestellingen en andere conversies. Er kwamen 

twee nieuwe websites: Vissenschool.nl (maart) en 

Samenvissen.nl (oktober). Tijdens  

de Nationale Hengeldag werd de 

VISsenscanner-functie gelanceerd.

Het totaal aantal bezoeken aan de 

diverse websites van Sportvisserij 

Nederland steeg met 49% naar bijna 

4,7 miljoen. De ruim 3,3 miljoen 

bezoekers bekeken in totaal bijna  

18 miljoen pagina’s. De absolute 

topmaand was mei.

Het aantal bezoeken aan de diverse websites van Sportvisserij Nederland kwam voor het eerst ver boven de 4 miljoen uit.

Enthousiaste promotie van het 

vissen naar de jeugd door vlogger / 

influencer Enzo Knol
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Facebook bereik

Na een aantal jaren van daling verdubbelde de omzet  

van de webshop met fan-artikelen.

Het mobiele gebruik van de websites liep op van 68% 

naar 72%.

Social Media

Op de corporate Facebook-fanpage steeg het aantal 

‘likes’ van 74 duizend naar 99 duizend. Het totale bereik 

van die pagina steeg van ruim 10 miljoen naar bijna 19 

miljoen mensen. Facebook is hiermee een belangrijk 

communicatie- en servicekanaal geworden.

Het aantal bezoeken in 2020 (rood) en 2019 (blauw). 

Het aantal online nieuw afgesloten VISblad-abonnementen steeg naar ruim drieduizend. 

In 2020 steeg het bereik van de corporate fanpage van Sportvisserij Nederland.
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Youtube views

De Instagram fanpage bevat voornamelijk content 

gericht op de jeugd van 10-14 jaar. Het aantal volgers 

steeg van 11.000 naar 19.000 personen. 

Sportvisserij Nederland voegde 24 video’s aan haar 

Youtube-kanaal toe. In 2020 is 4,2 miljoen keer een video 

bekeken, wat zorgde voor bijna 300.000 kijkuren. 93% 

van de kijkers was man en 85% van de kijkers kwam uit 

Nederland, 10% uit België. 46% van de kijkers is tussen 

de 18 en 34 jaar.

Op LinkedIn werd voor het eerst ingezet op het zakelijke 

netwerk van Sportvisserij Nederland zoals overheden, 

waterschappen, natuurpartners en onderzoeksinstanties. 

De corporate LinkedIn-pagina groeide naar 1.400 volgers. 

Via tientallen collega’s werd veel kennis uitgewisseld. Het 

bereik was ruim 97.000 professionals.

Nieuwsbrieven en themaemails

Het aantal abonnees voor de digitale sportvisnieuwsbrief 

steeg met 17% naar 428.000 abonnees. Er werden nieuws-

brieven en e-mails over uiteenlopende onderwerpen 

verstuurd naar diverse doelgroepen. Naast de ‘standaard 

nieuwsbrieven’ is een aantal thema-e-mails verzonden over 

onder meer de coronamaatregelen en VISdocumenten.

Apps

Op 30 mei werd in samenwerking met Naturalis, 

Waarneming.nl en Cosmonio een nieuwe functie 

toegevoegd aan de VISsengids app: de 

VISsenscanner. Deze werkt met automatische 

beeldherkenning en heeft een nauwkeurigheid 

van 95%. Sportvissers en andere geïnteresseer-

den kunnen met deze app via hun smartphone 

direct bepalen welke vissoort ze hebben 

gevangen. 

In eerste instantie werden 74 zoetwatersoorten 

herkend, inmiddels herkent de VISsenscanner 146 

Nederlandse zoetwater- en zeevissen. In het eerste jaar 

werd de functie 250.000 keer gebruikt. 

Het afgelopen jaar werden de drie apps (VISplanner, 

Vissengids en MijnVISmaat) ruim 231.000 keer gedownload 

(2019: 119.000), een stijging van 94%. De VISplanner was 

de meest gedownloade app met bijna 150.000 downloads, 

gevolgd door de VISsengids app met 63.000 downloads.

Het aantal keer dat een video van Sportvisserij Nederland werd bekeken per jaar.

Er werden 24 nieuwe Youtube-video’s gemaakt

Met de gratis VISsenscanner herkent de smartphone de gevangen vissoort
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VISplanner downloads

Door de introductie van de VISsenscanner scoorde de VISsengids-app qua downloads erg goed. 

Een downloadrecord voor de VISplanner app in 2020, inherent aan het aantal nieuwe leden in dit coronajaar.
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Fishing in Holland bezoeken per jaar

Fishing in Holland

De website Fishing in Holland werd 540.000 keer 

bekeken (+28%) door 388.000 bezoekers (+28%).  

Zij bekeken zo’n 1,2 miljoen pagina’s (+12%). De meest 

bezochte onderdelen zijn de Duitstalige pagina’s over 

visdocumenten, de kaart, bestemmingen en VISplanner. 

Via de zoekfunctie werd veel in het Duits gezocht naar 

gesloten tijden, nachtvisserij en plaatsnamen. 

Vier keer werd een Duitstalige Fishing in Holland  

nieuwsbrief verstuurd. Het aantal abonnees nam toe  

van 28.000 naar 44.000.

Bezoekers uit % in 2020 % in 2019

Nederland 37 27

Duitsland 50 54

België  4  3

Groot-Brittanië  4  5

Overig  5  11

20 visrecords verbroken 

Sportvisserij Nederland heeft een samenwerkings-

verband met Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwater-

vissen (BNRZ). In dit verslagjaar werd de website en 

organisatie van de Nederlandse Commissie Record 

Zeevissen (NCRZ) overgenomen. De site werd in oktober 

volledig gerestyled. Zowel bij de BNRZ als de NCRZ 

stroomden de claims op recordvangsten binnen.

In de categorie Nederlandse zeevissen werden elf  

claims ingediend, waarvan zeven zorgden voor een nieuw 

record. Onder de claims waren er vier voor de kongeraal. 

De grootste (76 cm) en zwaarste kongeraal werd gevangen 

door Martijn Roos. Andere soorten met een record-

verbetering zijn de slijmvis, paganelgrondel, pijlstaartrog, 

stekelrog, ruwe haai en sardien.

Bij de zoetwatervissen zijn de records voor dertien 

soorten aangescherpt. Het betreft de kleine modder-

kruiper, dunlipharder, marmergrondel, driedoornige 

stekelbaars, blauwneus, blauwband, giebel, houting, 

Kesslers grondel, kroeskarper, riviergrondel, serpeling en 

Siberische steur.

VISblad en VISionair

Sportvisserij Nederland geeft twee magazines uit:  

Hét VISblad en VISionair. Iedere maand ontvangen ruim 

70.000 sportvissers Hét VISblad via hun abonnement. 

Twee keer per jaar verschijnt een editie met een katern 

van een van de zeven hengelsportfederaties. Deze wordt 

gratis verzonden naar alle VISpashouders (in een oplage 

van 500.000 exemplaren). De sportvisser wordt zo op  

de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de 

hengelsport. Deze nieuwsvoorziening wordt duurzaam 

verpakt (FSC-papier en suikerriet folie). In 2020 is het 

aantal redactionele pagina’s uitgebreid en zijn diverse 

nieuwe rubrieken (Onderzoek, 

VISpas Hotspots en Bijvangst) 

geïntroduceerd. Het aantal abon-

nees steeg met 3.000.

VISionair is het vakblad van 

Sportvisserij Nederland en richt 

zich op een lezerspubliek dat 

actief is in de wereld van het 

water- en visstandbeheer.  

Deze glossy biedt ieder  



kwartaal een platform voor kennisverbreding over onder-

werpen op het gebied van vis en alles wat daaraan raakt. 

De thema’s variëren van onderzoek en beleid, tot litera-

tuur en historische thema’s. In 2020 kwamen onder meer 

het herstel van de steur in de Rijn, wereldwijd onderzoek 

naar vismigratie, de droogteproblematiek en de rol van 

vissen in de schilderkunst aan de orde. De artikelen 

worden vaak vergezeld van fraaie onderwaterfotografie. 

Dit magazine werd in 2020 voor het vijftiende jaar  

uitgegeven. VISionair wordt in een oplage van 3.000 

exemplaren gratis naar relaties verzonden.

Ondersteuning hengelsportverenigingen

Gebruik online verenigingsservice

Op de website hsvservice.nl vinden bestuurders van 

hengelsportverenigingen en hun vrijwilligers online 

allerlei informatie en andere ondersteunende services. 

De informatie wordt continu geactualiseerd en aangevuld 

met nieuwe infobladen over bijvoorbeeld vrijwilligers-

beleid van een vereniging, centrale ledenadministratie, 

vergroten van de maatschappelijke zichtbaarheid en de 

promotie van de hengelsportvereniging. Het aantal  

verenigingswebsites via Mijnhengelsportvereniging.nl 

steeg van 368 naar 381 sites.

Opleiding vrijwilligers

Sportvisserij Nederland organiseert jaarlijks diverse 

cursussen voor vrijwilligers van hengelsport-

verenigingen. Door de coronamaatregelen konden er 

maar een beperkt aantal worden gehouden. Verspreid 

over het land zijn 45 viscoaches en 78 verenigings-

controleurs opgeleid. Ongeveer de helft van deze  

controleurs is opgeleid via een online cursus. 

Nationale Sportweek

Ondanks de coronacrisis konden tijdens de 17e editie van 

de Nationale Sportweek in september tien VISparels 

feestelijk worden geopend. Hierbij hebben de lokale 

verenigingen zich op een positieve manier naar de 

samenleving gepresenteerd en kregen bezoekers de kans 

om op een laagdrempelige manier kennis te maken met 

de hengelsport in de eigen omgeving. 

Vissen met ouderen: Samen VISsen

In het landelijke project Samen VISsen worden visuitjes 

georganiseerd voor bewoners van zorgcentra. De vrij-

willigers van plaatselijke hengelsportverenigingen  

begeleiden de deelnemers (ouderen of mensen met een 

beperking) aan de waterkant. In 2020 is een digitaal 

platform ontwikkeld (www.samenvissen.nl) waarop  

geïnteresseerden en betrokkenen informatie en onder-

steuning op maat kunnen vinden. Het platform biedt 

algemene informatie voor de verenigingen, vrijwilligers, 

zorginstellingen, politici en pers en ondersteuning aan 

betrokken vrijwilligers en deelnemers.

Voor half maart waren er al verschillende verbindingen 

gelegd tussen hengelsportverenigingen en zorginstellingen. 

Aan het eind van de zomer konden hierdoor - ondanks 

coronamaatregelen - enkele VISuitjes met ouderen uit 

zorginstellingen plaatsvinden.
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Jeugdwerk

Stekkie Magazine en Stekkie.nl

Jongeren tot 14 jaar die een JeugdVISpas, jeugdvergun-

ning of Kleine VISpas aanschaffen, krijgen vier keer per 

jaar gratis het Stekkie Magazine toegestuurd. Dit jaar 

waren dat ruim 40.000 kinderen. Het magazine staat vol 

met tips en verhalen over vistechnieken en vissoorten. 

De mooiste ingezonden vangsten krijgen een plekje in 

het magazine en er wordt een overzicht gegeven van 

leuke activiteiten op het gebied van de hengelsport.

Stekkie.nl is de jeugdwebsite voor sportvissers van 8 tot 

14 jaar. Hier vinden zij informatie over sportvissen,  

waaronder de sportvisregels en achtergrondinformatie 

over artikelen uit het Stekkie Magazine. Alle magazines 

zijn hier digitaal te bekijken. Ook handig voor een spreek-

beurt op school. De website werd 170.000 keer benaderd. 

Visles op de basisschool

Veel basisscholen maken van de mogelijkheid gebruik  

om een visles in de klas te geven, met een praktijkles in 

de omgeving. Er is een digital platform ontwikkeld dat  

dit jaar operationeel werd (www.vissenschool.nl). Het 

platform biedt algemene informatie voor verenigingen, 

vrijwilligers, docenten en andere geïnteresseerden. 

Door de coronacrisis zijn er dit jaar slechts 200 aan-

vragen binnengekomen. Dit heeft uiteindelijk geresul-

teerd in 61 vislessen, waarmee 1.400 kinderen zijn 

bereikt. De hengelsportverenigingen die in de navolging 

van een visles een jeugdcursus organiseerden, werden 

vanuit Sportvisserij Nederland ondersteund met gratis 

hengelmateriaal.

ZomerVISkaravaan

Dankzij een aantal aanpassingen en speciale maatregelen 

kon de tweede editie van de ZomerVISkaravaan toch 

– deels - doorgaan. Deze zomer vonden er in samen-

werking met de plaatselijke verenigingen verspreid  

door Nederland veertien jeugdevenementen plaats. 

Daarbij hebben ruim 1.000 kinderen op een leuke en 

verantwoorde manier kennisgemaakt met het sportvissen. 

Uit het grote aantal aanmeldingen – met uitschieters tot 

120 deelnemers per evenement – bleek dat veel kinderen 

interesse hebben in dergelijke visevenementen. 

Overig jeugdwerk

Hengelsportverenigingen en -federaties konden met 

jeugdgerichte activiteiten door de coronamaatregelen dit 

jaar veel minder kinderen bereiken dan in voorgaande 

jaren. Toch werden nog enkele duizenden kinderen 

bereikt. Het betreft hier open dagen, jeugdwedstrijden en 

kijk-, speel- en-doe-dagen. Voor al deze activiteiten is 

door Sportvisserij Nederland promotiemateriaal geleverd.

Tal van activiteiten om de jeugd te enthousiasmeren en 

informeren over het sportvissen
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 HOOFDSTUK 6

Wedstrijden



Het was een jaar met veel minder wedstrijden dan anders vanwege de coronamaatregelen. Deze 
maatregelen in Nederland en het buitenland waren streng en zorgden er voor dat er geen EK’s en 
WK’s konden plaatsvinden. Meer dan de helft van de nationale wedstrijden kwam te vervallen. Voor 
de wedstrijden die wel doorgingen was de animo groot, de deelnemersaantallen voor die wedstrijden 
stegen flink. Het cluster Wedstrijden zorgde voor de organisatie.

Wedstrijdseizoen 2020 stond op het punt van beginnen 

toen de pandemie uitbrak. De gehele Nederlandse  

wedstrijdsport werd in maart aan banden gelegd 

waarmee de start van alle competities werd uitgesteld. 

Naar gelang de pandemie zich ontwikkelde, werden er 

nieuwe scenario’s uitgedacht en werd innovatief gekeken 

wat er wel mogelijk was. Zo werd het digitaal verstrekken 

van het steknummer geïntroduceerd en een protocol voor 

mogelijkheden op 1,5 meter afstand. Begin september 

werden de eerste wedstrijden gehouden. Vijf eendaags-

kampioenschappen en twee competities werden afgerond 

voordat de overheid de gehele wedstrijdsport weer stil 

legde. Daarmee kwam het seizoen abrupt tot een einde.

Nationale kampioenschappen

In vijf disciplines werd het Open Nationaal 

Kampioenschap (ONK) gevist. Daar waar in 2019 nog  

460 deelnemers aan de start van deze vijf wedstrijden 

verschenen, ontvingen dit jaar 529 wedstrijdvissers een 

digitaal steknummer. Na vijf spannende en kwalitatief 

hoogstaande wedstrijden visten Anja Groot (dames), 

Stefan Hooyman (heren), Jan-Willem Plekkenpol (feeder), 

Evezet Maver Fishing Team (teams), Vasco Besseling 

(U25), Kirina Raterink (U20) en Lars Buth (U15) zich  

naar een gouden medaille in hun categorie. Het ONK 

Streetfishing, ONK Kustvissen, INK Kustvissen dames  

en junioren, NK Bootvissen en de Finale Federatief 

Clubkampioenschap zijn allen vanwege de pandemie 

komen te vervallen.

Nationale teamcompetities

Sportvisserij Nederland kent vier meerdaagse competities 

in teamverband. De TopTeamcompetitie Feeder en de 

TopTeamcompetitie Dobber konden – in een iets uitgeklede 

vorm – in zijn geheel worden uitgevist. Team Preston 

Innovations won de Nederlandse titel binnen het feeder-

vissen, waarbij international Arnout van der Stadt zich 

kroonde als individueel Nederlands Kampioen feeder-

vissen. In het dobbervissen was de winst voor Team 

Limburg 1. De individueel Nederlands Kampioen kwam 

echter uit een ander team. Juul Slabbers (Team Float-

anglers X20) won met slechts vier klassementspunten 

het goud. De TopTeamcompetitie Dames en Junioren 

moest na twee wedstrijddagen worden gestaakt door 

nieuwe coronamaatregelen en de Nationale Team-

competitie Kust is door diezelfde maatregelen nooit  

van start gegaan. 

Een deel van de Open Nationale Kampioenschappen  

kon doorgaan
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Coaches

In 2020 is Sportvisserij Nederland gestart met de  

ontwikkeling van kaderopleidingen voor coaches om  

de kwaliteit van coachen verder te professionaliseren.  

De uiteindelijke structuur bestaat uit drie niveaus  

waarbij dit jaar is gestart met een eerste aanzet op  

bonds coach niveau. 

Bij alle federaties zijn inmiddels federatieve wedstrijd-

coaches geïnstalleerd die aan de slag zijn gegaan met 

talentherkenning en -ontwikkeling in de regio. Tijdens de 

strenge coronamaatregelen rondom wedstrijdvissen 

werd gezocht naar alternatieven. Federatief wedstrijd-

coach Jan Grijpstra (Sportvisserij Fryslân) gaf zijn talenten 

huiswerkopdrachten waar ze zelf mee aan de slag konden.

Internationale wedstrijdsport

De internationale hengelsportbond (CIPS-FIPS) besloot 

tegen de zomer om alle internationale kampioenschappen 

voor 2020 te schrappen. Nederland zou het Wereld-

kampioenschap dobbervissen voor dames (WK Dames 

Zoet) organiseren in Lelystad (Lage Vaart). Dit wordt 

doorgeschoven naar 2021. Omdat er geen (internationale) 

kampioenen waren om te huldigen en evenementen niet 

waren toegestaan, ging het Sportvisserij Nederland 

Topsportgala niet door. Partners in wedstrijdsport

Sportvisserij Nederland kon in dit moeilijke jaar weer 

rekenen op de steun van verschillende partners. Ondanks 

dat Team Holland Feeder niet kon worden uitgezonden 

naar mondiale eindtoernooien heeft Preston Innovations 

zich weer verbonden aan Sportvisserij Nederland. 

Ditzelfde geldt voor Evezet als sponsor van de TopTeam-

competitie Dames en U20 en de TopTeamcompetitie 

Feeder. Evezet ondersteunt tevens Team Holland Junioren 

Zoet (U20 en U25). In SD Sportswear (en met name het 

merk Acerbis) is een partner gevonden die alle wedstrijd-

kleding verzorgt voor Team Holland.

Helaas mocht het merendeel van de viswedstrijden in 

2020 vanwege corona niet plaatsvinden



Resultaten nationale wedstrijden

Deze kampioenschappen werden georganiseerd volgens de reglementen en voorschriften,  
zoals die zijn opgesteld door Sportvisserij Nederland in navolging van de internationale  
wedstrijdregels van de Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS).

 = aantal deelnemers | ex = exemplaren gevangen vis | kl.pnt = klassementspunten |  
gr = gewicht in grammen gevangen vis | ind = individueel

Open Nationaal Kampioenschap Dames

5 september - Noord Hollandskanaal

ONK Dames: 32  (in 2019 19)

1  Anja Groot 19.605 gr.

2 Mariette Rolfes 15.715 gr.

3 Audrey Secula 3.970 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren

5 september - Noord Hollandskanaal

Open inschrijving omdat federatieve selectiewedstrijden niet konden plaatsvinden door coronamaatregelen. 

ONK Heren: 157  (in 2019: 115)

1 Stefan Hooyman, SV MidWest Nederland 31.565 gr.

2 Gerard Lodder jr., SV MidWest Nederland 15.890 gr.

3 Juul Slabbers, SV Limburg 10.290 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Feeder

6 september - Noord Hollandskanaal

Open inschrijving omdat federatieve selectiewedstrijden niet konden plaatsvinden. 

ONK Feeder: 149  (2019: 112)

1 Jan-Willem Plekkenpol, SV Oost-Nederland 30.125 gr.

2 Albert Tammenga, SV Groningen Drenthe 29.610 gr.

3 Ramon Ansing, SV Groningen Drenthe 25.080 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Teams

13 september – Lage Vaart

Open inschrijving omdat federatieve selectiewedstrijden niet konden plaatsvinden. 

ONK Teams: 18 teams (in 2019: 15) 

1 Evezet Maver Fishing Team - SV Oost-Nederland 10 pnt 61.335 gr.

2 Team Zoo&Zo / HSV de Voorn - SV MidWest Nederland 16 pnt 25.310 gr.

3 Evezet Jeugdteam - SV Limburg 19 pnt 42.290 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Junioren 

12 september – Lage Vaart

Open inschrijving omdat federatieve selectiewedstrijden niet konden plaatsvinden.

U25: 20 t/m 24 jaar – 3 vakken

ONK Jun. U25: 22  (in 2019: 18) 

1 Vasco Besseling, SV Oost-Nederland 6.665 gr.

2 Roy Vaanholt, HSF Midden Nederland 4.420 gr.

3 Roy Brinks, SV Oost Nederland 2.520 gr.

U20: 15 t/m 19 jaar – 3 vakken

ONK Jun. U20: 48  (in 2019: 41)

1 Kirina Raterink, HSF Midden Nederland 7.160 gr.

2 Mandy Swart, HSF Midden Nederland 4.135 gr.

3 Bas van Schie, SV MidWest Nederland 4.020 gr.
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U15: t/m 14 jaar – 3 vakken 

ONK Jun. U15: 31  (in 2018: 40)

1 Lars Buth, SV MidWest Nederland 4.015 gr.

2 Ties Dekkers, HSF Midden Nederland 3.285 gr.

3 Luc Berends, HSF Midden Nederland 2.885 gr.

Finale Federatief Clubkampioenschap

Deze wedstrijd en de federatieve selectie wedstrijden hebben niet plaatsgevonden. 

Nationale Teamcompetitie Zoetwatervissen

Aangepast wedstrijdprogramma

TTC Dobber: 4 wedstrijden in september en oktober

TTC Feeder: 3 wedstrijden in oktober

    

TTC Dobber Dames + U20 teams: gepland vier wedstrijden in september en oktober 

na twee wedstrijden te hebben gevist, is de competitie afgelast. 

    

TTC Dobber 102  (in 2019: 114) TTC Dobber Dames + U20 67  (in 2019: 65)  

TTC Feeder 85 dlnrs (in 2019: 45)    

    

TTC Dobber - Team: 14 teams (in 2019: 16)

1 Team Limburg 1 94 kl.pnt 144.550 gram

 Bestaande uit: Jo Adriolo, Danny Flipsen, Dieter Friederichs,

 Thijs Lupsen, John Savelkoul en Ron Steijvers

2 Maver Zammataro 106 kl.pnt 100.285 gram

3 Evezet Maver Fishing Team 109 kl.pnt 95.555 gram

TTC Dobber - Individueeel

1 Juul Slabbers, Team Floatanglers X20 4 kl.pnt 14.875 gram

2 Stefan Altena, Maver Zammataro 5 kl.pnt 21.080 gram

3 Dieter Friederichs, Team Limburg 1 6 kl.pnt 14.655 gram

TTC Feeder - Teams: 17 teams (in 2019: 7)

1 Team Preston Innovations 43 pnt 33.530 gram

 Bestaande uit: Ben van Ek, Danny van den Ende

 Marco Hofman, Henk Roskam en Arnout van de Stadt

2 Team JWP Waterservice 62,5 pnt 26.055 gram

3 Dutch Feeder Squad 1 69 pnt 30.885 gram

    

TTC Feeder - Individueel

1 Arnout van de Stadt, Team Preston Innovations 5 pnt 12.595 gram

2 Danny van den Ende, Team Preston Innovations 6 pnt 7.040 gram

3 Piet v.d. Heuvel, Team Neerbos Vis 9 pnt 8.360 gram

Onderstaande wedstrijden zijn afgelast, of werden  

vroegtijdig gestaakt, door de coronamaatregelen. 

Final Open NK Streetfishing, NK Vliegvissen,  

NK Baarsvissen, Individueel NK Kustvissen Junioren, 

categorieën U16 en U21 (3 dagen/6 wedstrijden), 

Individueel NK Kustvissen Dames (3 dagen/6 wedstrijden), 

Open NK Kustvissen Individueel, NK Bootvissen, Master 

Bootvissen, Nationale Teamcompetitie Kustvissen – Teams
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Organisatie
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Het bureau van Sportvisserij Nederland zorgt 
voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering  
van werkzaamheden. Dit vindt plaats onder  
verantwoordelijkheid van het bestuur en binnen 
de kaders begroting en jaarplan zoals vast
gesteld door de ledenvergadering. 
Sportvisserij Nederland is lid van het NOC*NSF, 
de European Anglers Alliance en de internationale 
viswedstrijdorganisatie CIPS.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering werd vanwege de corona-

maatregelen verschoven van 6 juni naar 17 oktober 2020. 

De deelname was beperkt en de vergadering was ‘live’ via 

internet te volgen. Totaal werd de vergadering door circa 

1.500 mensen bekeken. Het jaarverslag en de jaarrekening 

2019 werden vastgesteld, evenals het jaarplan en de 

begroting 2020 en 2021. De voortgang van het proces 

om tot een meer toekomstbestendige, slagvaardige en 

efficiënte organisatie van de sportvisserij te komen, werd 

besproken. Besloten werd  

voor 2021 de bijdrage aan de 

federaties voor BOA-inzet met 

200.000 euro te verhogen. 

Voorzitter Marjan van Kampen 

werd voor een nieuwe bestuurs-

termijn van drie jaar benoemd 

en vanuit de federaties 

kwamen Gezinus Martens en 

Ingmar Boersma nieuw in het 

landelijk bestuur.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2020 zeven keer. De agenda 

en stukken voor de ledenvergadering werden voorbereid. 

Door het bureau werden presentaties verzorgd over de 

voortgang belangenbehartiging, de Green Deal 

Sportvisserij Loodvrij en de kadervorming (coaches) bij 

wedstrijden. Besloten werd een hypothecaire lening te 

verstrekken aan de federatie Groningen Drenthe om aan 

hun verplichtingen voor hun kantoorpand te kunnen 

voldoen. Geregeld kwam de situatie met betrekking tot 

de coronapandemie aan de orde. Besloten werd over de 

besteding ten dienste van de sportvissers van de extra 

gelden (1 miljoen euro) die Sportvisserij Nederland in 

2020 ontving van NOC*NSF / Nederlandse Loterij. 

Tevens werd besloten uit de extra gelden 2021 een 

dotatie te doen van een kwart 

miljoen euro aan NOC*NSF 

voor innovatie en transitie  

van collega sportbonden,  

die door de coronamaat-

regelen zwaar zijn getroffen. 

Wim Kruining werd door het 

bestuur benoemd tot  

commissaris Wedstrijden Zout 

Marjan van Kampen



als opvolger van Ron Gatowinas. Roelof Lammerts werd 

voorgedragen als lid van de Kamer voor de Binnenvisserij 

als opvolger van Harrie Holtman die begin van het jaar 

plotseling was overleden. 

Veelvuldig werd de voortgang besproken van het proces 

om de sportvisserij organisatie toekomstbestendig te 

maken. De externe adviseurs Marjan Olfers en Jan Has 

-laatstgenoemde volgde vanwege ziekte Berend Rubingh 

op- hadden overleg met federaties en de landelijke orga-

nisatie om informatie te verzamelen en tot voorstellen te 

komen. Na de zomervakantie volgde een eerste presen-

tatie. Informatiesessies met verenigingen konden door 

coronabeperkingen niet goed worden georganiseerd. 

Toen eind van het jaar contact zou worden gelegd met de 

verenigingen ontstond er een impasse. Enkele federaties 

waren het hier niet mee eens. Er volgde overleg over het 

vervolg van het proces.

In september werd door het bestuur een werkbezoek 

gebracht aan de Overijsselse Vecht om kennis te nemen 

van onderzoek door Sportvisserij Nederland in het 

project Swimway Vecht.

Aan het einde van het jaar werd aan de hand van de 

Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF het bestuurlijk 

functioneren geëvalueerd. Besloten werd komend jaar, 

net als in 2020, extra aandacht te besteden aan de 

thema’s besluitvaardigheid en transparantie.

Bureau

Door de landelijke en federatieve medewerkers werd veelal 

intensief samengewerkt om de doelen en activiteiten op 

de vele werkvelden te realiseren. Geregeld vond er rond 

diverse thema’s zogenaamd beroepskrachtenoverleg 

(bko) plaats. Ook werd de invulling van de coronamaat-

regelen samen besproken. Besloten werd het BKO 

Management maandelijks te gaan houden.

 

Er werden maatregelen getroffen zodat de meeste  

medewerkers vanwege de coronapandemie konden thuis-

werken. Het bureau was wel gedurende het hele jaar 

geopend en een beperkt aantal medewerkers kon per 

dag op kantoor werken indien dit noodzakelijk was.  

Een thuiswerkbeleid -ook voor na corona- werd opgesteld. 

In 2020 was er geen fysiek bedrijfsuitje. De medewerkers 

kwamen geregeld (digitaal) bij elkaar tijdens afdelings-

bijeenkomsten en een Kerstborrel.

Geïnvesteerd werd in opleidingen voor diverse 

medewerkers.

Twee medewerkers traden uit dienst. Eén vanwege het 

vinden van een andere werkkring. De ander verliet na een 

langdurige ziekte het bedrijf. Drie medewerkers traden in 

(tijdelijke) dienst voor assistentie bij projecten en ter 

vervanging van een langdurig zieke. Zeven studenten 

liepen stage bij Sportvisserij Nederland.

Als vertrouwenscontactpersoon waren drie medewerkers 

actief. Er werd conform de richtlijnen van NOC*NSF 

gewerkt en er was een koppeling met het Centrum Veilige 

Sport Nederland.

Ieder kwartaal vond overleg plaats tussen de personeels-

vertegenwoordiging en de directeur. Eind van het jaar 

werden in samenspraak met de personeelsvertegen-

woordiging en vakbond FNV voorbereidingen getroffen 

voor een op te richten ondernemingsraad.

Het ziekteverzuim over 2020 betrof 4,6%. Gedurende 

het jaar 2020 waren gemiddeld 49,3 werknemers in 

dienst op basis van een volledig dienstverband (fte’s). 
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming)

ACTIVA (€)  31 december 2020  31 december 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Hard- en software 172.590 215.877

Inventaris 47.875 50.062

Voer- en vaartuigen 89.687 26.399

310.152 292.338

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 2 226.740 -

226.740 -

Vlottende activa

Vorderingen 3

Debiteuren 4 120.620 137.959

Overige vorderingen en overlopende activa 5 1.317.760 1.447.215

1.438.380 1.585.174

Liquide middelen 6 10.044.492 7.935.926

12.019.764 9.813.437

PASSIVA (€)  31 december 2020  31 december 2019

Eigen vermogen 7 7.475.031 6.074.838

Kortlopende schulden 8

Crediteuren 340.737 328.103

Belastingen en premies sociale verzekeringen 9 208.054 207.930

Overige schulden en overlopende passiva 10 3.995.942 3.202.566

4.544.732 3.738.599

12.019.764 9.813.437
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Staat van baten en lasten over 2020

(€)

Resultaat 

2020 

Bijgestelde 

Begroting 

2020

Verschil 

begroting/

resultaat

2020

Resultaat 

2019

Baten

Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas) 11 10.335.147 9.620.000 715.147 8.912.801

Algemeen / vereniging 22.611 20.000 2.611 25.920

NOC*NSF / Nederlandse loterij 13 1.129.150 1.130.000 -850 1.197.382

Onderzoek en Advisering 313.963 295.000 18.963 197.024

Communicatie 605.138 575.000 30.138 583.247

Educatie - 5.000 -5.000 1.210

Wedstrijden 25.350 55.000 -29.650 56.398

12.431.358 11.700.000 731.358 10.973.983

Lasten

Algemeen / vereniging 174.812 180.000 -5.188 215.653

NOC*NSF Contributie 14 130.762 130.000 762 125.250

NOC*NSF Besteding extra gelden 15 907.700 1.000.000 -92.300 871.173

Belangenbehartiging 91.115 85.000 6.115 93.203

Onderzoek en Advisering 715.351 515.000 200.351 607.573

Visdocumenten en controle 1.791.598 1.795.000 -3.402 1.704.518

Communicatie 1.837.387 1.655.000 182.387 1.729.246

Educatie 13.886 20.000 -6.114 35.966

Wedstrijden 222.286 320.000 -97.714 539.279

5.884.895 5.700.000 184.897 5.921.861

Personeelskosten 12 4.065.577 4.000.000 65.577 3.890.631

Afschrijvingen materiële vaste activa 167.770 160.000 7.770 156.092

Overige bedrijfskosten 898.115 845.000 53.115 829.262

Som der bedrijfskosten 5.131.462 5.005.000 126.462 4.875.985

Bedrijfsresultaat 1.415.001 995.000 420.000 176.137

Financiële baten en lasten -14.808 - -14.808 12.662

Bedrijfstechnisch resultaat 1.400.193 995.000 405.192 188.799

Resultaatbestemming:

-  toevoeging bestemmingsreserve  

eigen kantoorgebouw

- 50.000

- toevoeging algemene reserve 1.400.193 138.799

1.400.193 188.799



Bestuur en commissieleden (per juni 2021)

Bestuur Sportvisserij Nederland

Voorzitter

M.J.P. (Marjan) van Kampen-Nouwen

Communicatie 

P.P. (Peter Paul) Blommers

Water, visserij en visstandbeleid

Vacature

Penningmeester

Drs. M.E. (Marcel) Hölterhoff

Ambtelijk secretaris

Ir. J.J.A. (Joop) Bongers

Afgevaardigd vanuit de leden federaties

Sportvisserij Fryslân

O.P. (Obe)Veldman

Sportvisserij Groningen Drenthe

G. (Gezinus) Martens 

Sportvisserij Oost-Nederland

I. (Ingmar) Boersma

Sportvisserij MidWest Nederland

J.H. (Jan) van de Bovenkamp

Hengelsportfederatie Midden Nederland

B. (Bennie) van Til 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Mr. W.M.A. (Wil) van Gils

Sportvisserij Limburg

Ir. C.P. (Cornel) van Schayck-Neeft

Erelid

A.J. (Nol) Sweep

Commissaris wedstrijden  

Zoet

Willem Raven

Zout

Wim Kruining

COWleden

Zoet

Chris Groen

Wietze de Haan

Hans Koning

Mark Pijnappels

Bart Schipper

Dirk Vaatstra

Joep Vissers

Mark Zwaan

Zout

Rens de Jong

Sjon Janssen 

Hendrik Moolevliet

Rindert Procee

Gerrit van der Vliet

Arjan van de Zande

Coaches

Zoetwatervissen

Senioren

Jan van Schendel

Stefan Verhoeven

Masters

Albert Meijer

Junioren

Dieter Friederichs

John Savelkoul

Ron Steijvers 

Streetfishing

Sander Groenenboom

Dennis Horvath

Zoutwatervissen

Bootvissen

Henri Karremans

Kustvissen Senioren

Arthur van Tienen 

Kustvissen Dames

Marcel Noort

Kustvissen Junioren

Martin van der Drift

Corné Westerlaken 
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Bureau Sportvisserij Nederland (per juni 2021)

Joop Bongers, directeur

Afdeling Bedrijfsvoering

Simone van den Essenburg (hoofd)

Sandra Althof-Wilmot Joke Knaap

Evert Dijkhof Tineke Prins

Michaéla van Driel Ankie Steenbeek

Paulien Frentz Maikel Stegeman

Astrid Galis Emmy de Wit

Lindsay de Haan 

Cluster Visdocumenten 

Gerben Koopmans (hoofd)

Jody Bekker Mai Steennis

Paula Klarenbeek Edith Snijders

Ruud Pannekeet Kitty Zaal

Afdeling Belangenbehartiging

Fred Bloot (hoofd/adjunct-directeur)

Ruben Bil Nynke Lely-Straatsma

Roeland Geertzen Jaap Quak

Marco Kraal David Vertegaal

Daniël Leeuwestein

Afdeling Advisering & Onderzoek

Jan Kamman (hoofd)

Roland van Aalderen Gerard de Laak

Marcus de Boer  Willem Romeijn

Niels Brevé Remko Verspui

Emiel Derks Robert Weijman

Gerrit van Eck  Paul Wijmans

Willie van Emmerik Thijs van den Acker

Connie Kolfschoten 

Afdeling Communicatie & Educatie

Onno Terlouw (hoofd)

Joran Bal George Hampsink 

Pieter Beelen Daniël Weijers

Danny Bok Robert de Wilt

Bard Borger Bert Zoetemeyer

Gerwin Gerlach 

Cluster Wedstrijden

Piëtte van Hoorn (hoofd)

Toine Aarts Adrie van der Veen-Speek

Alisha Hansma Marijn Zaal



Overzicht aantal afgenomen VISpassen

Het totaal aantal sportvissers aangesloten bij de 

hengelsportverenigingen (VISpas, JeugdVISpas en  

Extra VISpas) steeg met 17,8 % ten opzichte van 2019. 

In 2020 zijn er door Sportvisserij Nederland 53.435 

Kleine VISpassen verstrekt aan sportvissers die niet  

zijn aangesloten bij een hengelsportvereniging.

Er zijn aan VISpassen en Kleine VISpassen in 2020  

totaal 698.320 stuks uitgegeven. Dit is een stijging van 

103.805 passen ten opzichte van 2019, wat neer komt  

op een stijging van 17,4 %. 

Ten opzichte van 2019 nam het aantal hengelsport-

verenigingen af met 21.

 

 

Uitgegeven toestemmingen

2017 2018 2019 2020

MeeVIStoestemming 9.826 10.723 13.011 20.697

NachtVIStoestemming 47.206 49.497 62.430 89.863

Derde Hengeltoestemming 18.575 19.620 22.927 31.257

Federatie 2005 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal 
verenigingen 

eind 2020

Groningen-Drenthe 44.993 48.229 48.584 48.724 50.033 57.246 148

Friesland 23.229 34.817 34.704 35.030 36.192 41.057 29

Oost-Nederland 54.653 72.051 71.639 72.898 75.410 88.779 68

MidWest Nederland 75.283 132.886 132.457 133.892 136.868 157.601 99

Midden Nederland 31.548 44.003 44.948 45.340 48.769 59.785 95

Zuidwest Nederland 109.693 153.870 154.340 157.578 162.779 195.276 206

Limburg 22.954 31.972 33.641 34.695 37.395 45.141 103

Subtotaal 362.353 517.828 520.313 528.157 547.446 644.885 748

Kleine VISpas - 58.442 54.364 51.254 47.069 53.435

Totaal 576.270 574.677 579.411 594.515 698.320
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Nationaal

Sportvisserij Nederland

Leyenseweg 115, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven

T. 030-6058400 F. 030-6039874

E. info@sportvisserijnederland.nl 

I. www.sportvisserijnederland.nl 

Vertrouwenscontactpersoon

T. 030-3030900 

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)

Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam

E. info@deksn.nl I. www.deksn.nl 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)

E. secretaris@snoekstudiegroep.nl 

l. www.snoekstudiegroep.nl 

Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)

E. paulpeters@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

O.P. Veldman (voorzitter)

Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou  

T. 0566-624455

E. info@visseninfriesland.nl 

I. www.visseninfriesland.nl 

Sportvisserij Groningen Drenthe

G. Martens (voorzitter)

Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo 

T. 0592-542890

E. info@vissen.nl 

I. www.vissen.nl 

Sportvisserij Oost-Nederland 

I. Boersma (voorzitter)

Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte 

T. 0572-363370

E. info@sportvisserijoostnederland.nl 

I. www.sportvisserijoostnederland.nl

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

B. van Til (voorzitter) 

Kantoor: Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort 

T. 026-3212045

E. info@hfmiddennederland.nl 

I. www.hfmiddennederland.nl 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Vacature

Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen 

T. 0162-687260

E. info@sportvisserijzwn.nl 

I. www.sportvisserijzwn.nl

Sportvisserij Limburg

C. van Schayck-Neeft (voorzitter)

Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond 

T. 0475-350053

E. info@sportvisserijlimburg.nl 

I. www.sportvisserijlimburg.nl

Adressen sportvisserijorganisaties



Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl


