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 HOOFDSTUK 1

Hoofdlijnen  
van 2018

Samen met de federaties, hengelsportverenigingen en andere organisaties is in 2018 veel werk 
verzet om de mogelijkheden voor de vis en sportvissers in Nederland te verbeteren en de hengel-
sport steviger in de maatschappij te verankeren. Op tal van fronten zijn prima resultaten bereikt die 
hun oorsprong vinden in het beleidsplan ‘Naar Buiten! 2016-2020’. Grote watersystemen werden 
weer toegankelijk voor trekvis, veel publiciteit, vier wereldkampioenen, nieuwe activiteiten en een 
stijgend ledental. Zaken waar we trots op zijn. 
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Leuk en gezond

‘Er is één ding dat ik niet zou willen missen en dat 

is vissen’. Sportvissen is voor meer dan één miljoen 

Nederlanders een belangrijke vorm van vrijetijdsbeste

ding. Zij gaan vissen om even vrij te zijn, te ontspannen 

en heerlijk gezond buiten bezig te zijn. Als geen ander 

kennen zij de natuur onder water, ze genieten hiervan 

en dragen er ook zorg voor. Sportvisserij Nederland 

maakt niet alleen mogelijk dat deze mensen kunnen 

gaan vissen, maar stimuleert hen ook in hun hobby. Dit 

doet Sportvisserij Nederland via haar websites, digitale 

nieuwsbrieven (oplage 300.000 adressen), social media, 

Hét VISblad (maandelijkse oplage 75.000 exemplaren en 

twee keer per jaar 450.000 exemplaren), presentaties op 

hengelsportbeurzen, het nieuwe programma VIS TV XL 

op RTL 7 en VISblad TV, VIS TV en via YouTube.

Veel in beeld

Behalve de eigen achterban toont Sportvisserij 

Nederland ook aan de rest van de samenleving wat het 

vissen voor de sportvissers betekent en wat er door de 

sportvisserij wordt gedaan om de wateren en visstand 

in Nederland te verbeteren. Zo wordt middels vrije 

publiciteit in kranten, op radio en televisie en het eigen 

programma VIS TV op RTL 7 gewerkt aan een attractief 

imago van de sportvisserij en worden mensen uitge

nodigd zelf ook eens te gaan vissen. In 2018 was er in 

programma’s als Linda’s Zomerweek, Hart van Nederland 

en Vroege Vogels aandacht voor de sportvisserij. VIS 

TV beleefde zijn 23ste seizoen. Er werden twaalf nieuwe 

afleveringen uitgezonden en inclusief de herhalingen 

van voorgaande seizoenen waren er in totaal 95 uitzen

dingen van VIS TV te zien op RTL 7. Netto werden alleen 

al met de nieuwe afleveringen 1,8 miljoen Nederlanders 

bereikt. 

Via diverse mediakanalen stimuleert Sportvisserij 

Nederland mensen om te gaan vissen.



www.fishinginholland.nl

Aanspreken jeugd

Jongeren besteden steeds meer vrije tijd aan digitale 

media en gamen. Om hen meer buiten te laten spelen 

en de natuur onder water te laten ontdekken, heeft 

Sportvisserij Nederland veel activiteiten ondernomen. In 

2018 zijn er op basisscholen in totaal 645 vislessen ver

zorgd (2017: 436). In deze lessen geven VISmeesters en 

jeugdcoaches van federaties en hengelsportverenigingen 

uitleg over het leven van de vis, zijn huis onder water, de 

andere dieren en planten en hoe je een vis kunt vangen.

Voor de jeugd is een nieuw televisieprogramma gemaakt: 

‘Bart gaat vissen’. Dit werd op Nickelodeon uitgezonden, 

waarna in het verlengde hiervan in augustus in recreatie

gebied Spaarnwoude een groot landelijk visevent voor 

de jeugd werd gehouden. Daaraan namen bijna duizend 

kinderen deel. 

Aan de jeugdleden van hengelsportverenigingen werd 

ieder kwartaal het gratis Stekkie Magazine (oplage 30.000 

exemplaren) toegezonden. Op de website Stekkie.nl 

konden kinderen voorts allerlei informatie vinden over 

hun hobby, die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor 

het maken van spreekbeurten en werkstukken over de 

hengelsport. 

Nieuw in 2018 was dat voor het eerst diverse vloggers 

werden ingezet speciaal om jongeren te bereiken. Met 

succes: zo werd de sportvisvlog van de bekende vlogger 

Enzo Knol door maar liefst 600.000 kinderen bekeken, 

met een gemiddelde kijkduur van tien minuten.

Toenemend sportvisserijtoerisme

Nederland biedt als waterland heel veel sportvismogelijk

heden. Om de positie van de hengelsport te versterken 

en de vrijetijdseconomie te bevorderen, worden sinds 

2017 via de website www.fishinginholland.nl buiten

landers uitgenodigd in Nederland te komen vissen. Dit 

nieuwe project werd in 2018 verder uitgerold. Onder meer 

middels plaatsing van 20 artikelen over het vissen in 

Nederland in buitenlandse hengelsportbladen als Blinker, 

Fisch & Fang en Rute & Rolle. Tevens werden er door 

meerdere buitenlandse websites filmopnamen gemaakt 

in Nederland. Het aantal buitenlanders dat een VISpas 

bestelde steeg van 47.000 naar 54.000.

‘Ga toch vissen’

De zorgkosten stijgen steeds meer en nemen een groot 

deel van de rijksbegroting in beslag. Lekker buiten bezig 

zijn is gezond. Daarom gaf de dokter vroeger vaak het 

advies: ‘Ga toch vissen’. Om de gezondheidsaspecten 

van sportvissen meer onder de aandacht te brengen, 

verzorgde Sportvisserij Nederland in april een pre

sentatie op het Sport en 

Beweegplein van NOC*NSF 

tijdens de Huisartsenbeurs 

in Utrecht. Hier waren 4.000 

huisartsen aanwezig. 

Ook is samen met collega

buitensportbonden een nieuw 

magazine gemaakt: ‘Buiten 

sporten voor iedereen – Leuk 

& Gezond’. Met een oplage van 

275.000 exemplaren lagen een 

jaar lang in bijna 5.000 wachtka

mers van huisartsen, ziekenhui

zen, apotheken en fysiotherapeu

ten de magazines. 

Ontwikkeling natuur onder water

De sportvisserij heeft groot belang bij gezonde, 

natuurlijke watersystemen en goede, gevarieerde 

 visbestanden. Met haar kennis zet zij zich in voor de 

 ontwikkeling van de natuur onder water. Zo werd in 

2018 het Droomfondsproject Haringvliet afgerond. Met 

een miljoenensubsidie van de Nationale Postcodeloterij 

maakten het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, ARK 

Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland het 

Haringvliet weer meer geschikt voor migrerende vis

soorten en vogels. Hiervoor werden oevers als natuur

gebied ingericht, oesterbanken ontwikkeld en zandplaten 

In 2018 werden 645 vislessen  

op basisscholen gegeven,  

ruim 200 meer dan in 2017.
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opgespoten. Tevens werden voetpaden en parkeerplaat

sen aangelegd, evenals vissteigers, trailerhellingen en 

vogelkijkhutten. 

In november werden de Haringvlietsluizen na een jaren

lange lobby voor het eerst sinds vijftig jaar op een kier 

gezet door minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W). 

Hierdoor ontstaat weer een open verbinding tussen Rijn 

en Maas en de Noordzee, zodat herstel van migrerende 

vissoorten als aal, zeeforel, zalm, haring, fint en elft 

wordt bevorderd. 

Toekomst IJsselmeergebied

In september 2018 werden door Natuurmonumenten de 

Marker Wadden geopend. Dit is een grote eilandengroep 

met moerasgebieden om de vis en vogelstand in het 

Markermeer te verbeteren. Het is voorzien van recreatie

mogelijkheden als een haven, zwemstrand, voetpaden 

en visstekken. Hieraan is door Sportvisserij Nederland 

financieel en met onderzoek bijgedragen. Ook startte 

Rijkswaterstaat met de aanleg van grote natuurgebieden 

en recreatievoorzieningen langs de Houtribdijk.

Via de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk leverde 

Sportvisserij Nederland een bijdrage aan de totstand

koming van de ‘Agenda IJsselmeergebied 2050’. Daarin 

vormen ecologie en recreatie belangrijke pijlers voor het 

beleid van de betrokken overheden de komende jaren. 

Onder leiding van minister Carola Schouten (LNV) is 

in bestuurlijk overleg met onder meer Sportvisserij 

Nederland, gestart met de verduurzaming en herstruc

turering van de beroepsvisserij op het IJsselmeer en 

Markermeer. Dit project moet in 2021 zijn afgerond. 

Er wordt gewerkt aan een betere 

visstand in het IJsselmeergebied.

In het kader van het Droomfondsproject Haringvliet maakt 

Sportvisserij Nederland samen met vijf natuurorganisaties 

het Haringvliet weer meer geschikt voor trekvissen en vogels. 



SPORTVISSERIJ 
LOODVRIJ!

Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je natuurlijk 
voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar niet in thuis, want dit 

metaal is vervuilend en ongezond voor mens en dier. Sportvisserij Ne-
derland zet daarom in op het gebruik van milieuvriendelijke alterna-

tieven om tot een loodvrije hengelsport te komen.

Zoek je inspiratie voor jouw visserij? Op sportvisserijloodvrij.nl vind je publicaties over 
loodvrij vissen en staat een uitgebreid overzicht van loodvervangers die zowel op zoet-

water als op zee te gebruiken zijn. Hieronder zie je een greep uit die producten.

Yuki longtails
www.ahoywinkelonline.nl

UFO Sinker
http://ufosinker.com

SteelAngler
www.steelangler.com

Spro Freestyle
www.spro.eu

Fred Buzzerd  
stalen gewichten
www.hengeldiscount.nl

Pallatrax
www.pallatrax.co.uk

Matrix alloy 
method feeders
www.fishmatrix.co.uk

WFT Non Toxic sinker
www.world-fishing-tackle.de

Woutje Beton
www.woutvanleeuwen.nl

Falconi stalen 
voerkorven
https://extracarp.com

Drop-It Tackle
www.drop-it-tackle.nl

Onderzoeken verbetering water en visstand

Sportvisserij Nederland doet onderzoek naar het over

zetten van karpers uit de Oostvaardersplassen in het 

Markermeer, naar de ontwikkeling van de visstand bij de 

langsdammen in de Waal bij Tiel en naar de effecten voor 

de visstand door vier jaar niet meer met de zegen te 

vissen door twee beroepsvissers op het Gooi en Eemmeer.

Eind 2018 is gestart met een meerjarig internationaal 

onderzoek naar de verbetering van de mogelijkheden 

voor trekvissen op de Overijsselse Vecht (Swimway Vecht). 

Tevens werd vanuit het Waddenfonds een subsidie van 

drie miljoen euro beschikbaar gesteld om de komende 

vijf jaar de mogelijkheden voor zeeforel in de Drentse 

beken, Lauwersmeer en Waddenzee te verbeteren en 

sportvisserijtoerisme op zeeforel in het Lauwersmeer te 

ontwikkelen.

Via het magazine VISionair en het platform Vissennetwerk 

wordt kennis gedeeld met beleidsmakers en beheerders 

inzake water en visstandbeheer.

Acties Sportvisserij Loodvrij

In mei 2018 werd de Green Deal Sportvisserij Loodvrij 

gesloten door Sportvisserij Nederland, de ministeries van 

LNV, I&M en VWS, de Unie van Waterschappen, Dibevo 

en diverse natuurorganisaties. Het doel van deze Green 

Deal is om in 2027 tot een loodvrije sportvisserij te 

komen. Lood is een giftige stof die 

niet in het water thuishoort. Een 

schoon milieu begint ook bij de 

sportvissers en daarom is het doel 

milieuvriendelijke alternatieven 

te gaan gebruiken. Sportvisserij 

Nederland neemt het voortouw 

bij de Green Deal. Er is gestart 

met een intensieve voorlichtings

campagne naar sportvissers en 

de hengelsporthandel. Tevens 

zijn bijna honderd alternatieve 

gewichten getest op hun milieu

vriendelijke samenstelling.

Op de politieke agenda

Zowel richting de Europese Unie als de Rijksoverheid, 

provincies en waterschappen is Sportvisserij Nederland 

actief om de belangen van de sportvissers en de ver

betering van de visstand op de agenda te krijgen. Zo 

is er gepleit voor een eigen sportvisserijpositie in het 

Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid en het 

kunnen meenemen van zeebaars door sportvissers voor 

eigen consumptie. Verder werd aandacht gevraagd voor 

onder meer de negatieve effecten van waterkrachtcen

trales op de visstand en het realiseren van visonttrek

kingsvrije zones bij vispassages. 

Binnen het zogenaamde Sportakkoord van het  ministerie 

van VWS, de gemeenten en NOC*NSF, leverde 

Sportvisserij Nederland een bijdrage voor meer recrea

tieve mogelijkheden in de openbare ruimte. In het kader 

van de gemeenteraadsverkiezingen was Sportvisserij 

Nederland actief in gemeentelijke debatten over recre

atie en sport. 

In het project Swimway Vecht wordt onderzoek gedaan  

in de Overijsselse Vecht naar de verbetering van  

migratieroutes voor trekvissen.
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Versterking hengelsportverenigingen

Bij ruim dertig hengelsportverenigingen werd onder

zoek gedaan om de visstand en/of de inrichting van hun 

viswateren te verbeteren. Meer dan vijftig  verenigingen 

kregen financiële steun en werden geholpen met de 

uitzet van kweekkarper en het bijvoeren van vis op 

afgesloten viswateren. Daarnaast werd de aanleg van 

sportvisserijvoorzieningen als vissteigers, trailerhel

lingen, clubhuizen, paaizones en beluchtingspompen 

met ruim 150.000 euro gesubsidieerd. Ook ontvingen 

diverse hengelsportverenigingen juridisch advies van 

Sportvisserij Nederland. Binnen zeven waterschaps

gebieden zijn de hengelsportwensen geïnventariseerd 

om hiervoor steun te verwerven bij de waterschappen 

(Sportvisserij op de Kaart). Verenigingen werden bij hun 

jeugdactiviteiten gratis voorzien van ondersteunende 

materialen. Tevens werden in 2018 bijna 500 vrijwilligers 

van hengelsportverenigingen opgeleid tot VISmeester, 

jeugdcoach, wedstrijdcontroleur, controleur of BOA. 

Wereldkampioenen

Voor wat het wedstrijdvissen betreft was 2018 een 

topjaar. Bij internationale wedstrijden stonden diverse 

Nederlanders op de hoogste trede van het podium. Zo 

werden er maar liefst vier wereldtitels gewonnen. In Italië 

werd het Nederlandse jeugdteam onder 25 jaar wereld

kampioen en Luciën de Rade won individueel het goud. 

Ruud van Noord veroverde de wereldtitel kustvissen in 

Ierland en Anja Groot werd voor de derde keer wereld

kampioen zoetwatervissen bij de dames. Deze successen 

werden in november 2018 gevierd tijdens het groots 

opgezette Sportvisserij Nederland Topsportgala, waarbij 

500 mensen acte de présence gaven in sportcentrum 

Papendal. Daar werden ook de prijzen uitgereikt aan 

de winnaars van de talrijke nationale competities (zoet, 

zout; jeugd, dames, heren en diverse vistechnieken) die 

Sportvisserij Nederland organiseert.

Ledenwinst

De extra inzet op tal van onderwerpen in 2018 is mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van 700.000 euro 

vanuit de Nederlandse Loterij/NOC*NSF. Het 

geheel van alle inspanningen vertaalde 

zich in een ledengroei van bijna 8.000 

sportvissers tot in totaal 528.157 bij 

hengelsportverenigingen aangesloten 

sportvissers in 2018. Daarnaast ontvin

gen 51.254 sportvissers de Kleine VISpas. 

De afdeling Bedrijfsvoering verzette veel 

werk om de bijna 600.000 VISpassen en 

circa 70.000 toestemmingen voor het nachtvis

sen of gebruik van een derde hengel op tijd gedistribu

eerd te krijgen. Tevens verzorgde zij de ledenadminis

tratieservice voor 200 hengelsportverenigingen (met in 

totaal 260.000 aangesloten sportvissers).

Voor 2019 is het doel ten dienste van de sportvissers 

verdere uitvoering te geven aan de thema’s uit het 

beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 20162020.

Marjan van Kampen

Voorzitter

Joop Bongers

Directeur

Meer dan 50 verenigingen kregen financiële steun  

en hulp bij de uitzet van kweekkarper.

Anja Groot 

werd voor de 

derde maal 

wereldkampioen 

zoetwatervissen.
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 HOOFDSTUK 2

Belangen
behartiging



Binnen Europa

In Brussel wordt door de Europese Unie het 
nodige beleid gemaakt dat ook de sportvisserij 
raakt. Denk hierbij aan het zeevisserijbeleid, 
natuurbeleid, waterbeleid en bijvoorbeeld de 
bescherming van de aal.

Sportvisserij in Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Sportvisserij Nederland is voorzitter van de European 

Anglers Alliance (EAA). In 2018 werd eerst in de visserij

commissie en later in de plenaire vergadering van 

het Europees Parlement met grote meerderheid een 

rapport aangenomen over de ‘stand van zaken van de 

recreatievisserij in de EU’. Het rapport, dat is opgesteld 

door Europarlementariër Norica Nicolai, verzoekt de 

Europese Commissie de rol van de recreatievisserij in 

het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) te evalue

ren om te zorgen voor een rechtvaardig en duurzaam 

visserij beheer met daarin een eerlijke positie van de 

sportvisserij. Een correcte opname van de sector in het 

GVB zal bijdragen aan een duurzame exploitatie van de 

visbestanden en recht doen aan de sociaaleconomische 

bijdrage van de sportvisserij aan de samenleving. 

Vissen in beschermde gebieden op zee

De EAA heeft bij Europese beleidsmakers gepleit voor 

recreatief medegebruik in de Marine Protected Area’s 

(MPA's). Er kan een winwinsituatie worden bereikt voor 

instandhoudingsdoelen en recreatieve activiteiten die 

een lage impact hebben op het milieu, zoals de sport

visserij. De EAA beveelt de Amerikaanse aanpak en 

het model voor het aanwijzen van MPA's aan, waarbij 

instandhouding een primair doel is, maar waar ook aan

dacht is voor recreatief medegebruik. Dit vergroot het 

draagvlak bij het grote publiek voor natuurbescherming.

Meenemen zeebaars weer mogelijk

In 2018 werd sportvissen op zeebaars vanuit Europa 

in eerste instantie beperkt tot catch & release. Dit was 

gebaseerd op een wetenschappelijk advies van ICES 

(International Council for the Exploration of the Sea). 

Na stevige lobby van de EAA en haar leden vroeg de 

Europese Commissie (EC) aan ICES in december 2017 

om hun onderzoek nog eens kritisch te bekijken. Met 

De sportvisserij verdient een eigen positie  

in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Na druk vanuit de georganiseerde hengelsport mogen 

sportvissers weer één zeebaars per persoon per dag 

meenemen voor eigen consumptie.
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medewerking van de hengelsportsector heeft ICES in de 

eerste helft van 2018 een herberekening uitgevoerd. De 

invloed van de hengelsport op de zeebaarsstand bleek 

veel kleiner dan aanvankelijk werd beweerd. Hierop heeft 

de EC de Raad van Europese Visserijministers geadvi

seerd dat sportvissers vanaf 1 oktober tot het eind van 

het kalenderjaar weer één zeebaars per dag per persoon 

mogen meenemen voor eigen consumptie. Dit advies 

werd opgevolgd. Op basis van diezelfde herberekening 

sprak de Tweede Kamer in Nederland zich uit voor uit

breiding van de meeneemlimiet voor het jaar 2019. 

Conferentie Europees parlement 

Verder werden tijdens een door de EAA georganiseerde 

conferentie in het Europees Parlement in Brussel de 

noodzaak en mogelijke oplossingen gepresenteerd om 

het beheer van de Europese aalscholverpopulatie aan te 

passen, dit ter bescherming van bedreigde vissoorten. 

Voorts werd in Londen door de EAA een conferentie 

georganiseerd waar verschillende nationale organisa

ties spraken over hoe sportvissers te bewegen om lid te 

worden van een hengelsportbond. Het ging hierbij om 

zaken als een veranderende samenleving, aandacht voor 

dierenwelzijn en hoe jongeren omgaan met hun vrije 

tijd en zich niet altijd meer op een traditionele manier 

verenigen. 

Politiek Den Haag 

In politiek Den Haag stond, mede door de lobby 
van Sportvisserij Nederland, een aantal thema’s 
hoog op de agenda van de  commissie Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit.

Motie aanpassing vangstcapaciteit IJsselmeer

Met een ruime meerderheid van stemmen is in de 

Tweede Kamer een 

motie aangenomen 

die de  minister ver

zoekt om de vangst

capaciteit in het 

IJsselmeer structu

reel af te stemmen 

op de hoeveelheid 

verantwoord te 

onttrekken vis. 

De minister heeft 

toegezegd met een 

plan te komen dat 

de visserij binnen 

drie jaar duurzaam 

moet maken. In een breed bestuurlijk overleg tussen de 

minister van LNV, Rijkswaterstaat, de provincies Noord

Holland, Flevoland en Friesland, PO IJsselmeer (beroeps

vissers), Vogelbescherming en Sportvisserij Nederland, 

is een gezamenlijk actieplan opgesteld om richting 2021 

een duurzame visserij te realiseren. Onderwerpen als 

herstructurering van de beroepsvisserij, vangstregistra

tie, track & trace van schepen, handhaving en vangst

quota worden hierin opgepakt. 

Om de visstand in het IJsselmeer te verbeteren spelen 

ook diverse andere projecten waaraan Sportvisserij 

Nederland deelneemt, zoals de aanleg van de Marker 

Wadden, achteroeverprojecten en de Vismigratierivier in 

de Afsluitdijk.

Meer IJsselmeer

Het IJsselmeerMarkermeer  

wordt gezien als ‘Blauwe 

Hart’ van Nederland. Veel 

partijen, waaronder 

Sportvisserij Nederland, 

hebben hun handtekening 

gezet onder de ‘Agenda 

IJsselmeergebied 2050’. 

Hierin staan forse investeringen in de verbetering van de 

ecologische kwaliteit, die de komende decennia moeten 

plaatsvinden. Dit in samenhang met aandacht voor recre

atie, toerisme, economie en de energieopgaven.

De inbreng in gebiedsontwikkelingen en bij planstudies 

vindt steeds meer afgestemd en gecoördineerd plaats 

vanuit de gezamenlijke natuurorganisaties, verenigd in 

de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Hierin zijn provinciale 

landschappen, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, PWN en 

Sportvisserij Nederland (voorzitter) vertegenwoordigd.

Herstel vismigratie Haringvliet 

Bij het Haringvliet wordt gewerkt aan het weer stroom

opwaarts kunnen zwemmen van de zalm en vele andere 

trekvissen. Door Sportvisserij Nederland en vijf natuuror

ganisaties is in 2018 het Droomfondsproject Haringvliet 

afgerond. Meer leefmogelijkheden voor vissen en vogels 

zijn gerealiseerd evenals de aanleg van recreatievoor

zieningen zoals vissteigers en trailer hellingen. Voorts 

gingen na een jarenlange lobby de Haringvlietsluizen 

eind 2018 op een kier waardoor de verbinding tussen 

Minister Schouten van LNV.



Noordzee en de rivieren Rijn en Maas weer gedeeltelijk 

wordt hersteld voor de vele trekvissen.

Probleem is echter nog steeds dat trekvissen rond 

de kier kunnen worden bijgevangen in de netten van 

beroepsvissers die in de buurt van de Haringvlietsluizen 

staan. Via inzet van Sportvisserij Nederland en natuur

organisaties is door de politiek gepleit voor het nemen 

van noodzakelijk aanvullende maatregelen, teneinde 

een ongestoorde vismigratie van en naar het Haringvliet 

mogelijk te maken.

Juridische zaken

Sportvisserij Nederland geeft in diverse kwesties juridisch advies. In veel gevallen wordt getracht 
conflicten zoveel mogelijk via overleg op te lossen, maar in sommige gevallen rest niets anders dan 
een juridische procedure. De meeste procedures zijn bestuursrechtelijk van aard en richten zich 
tegen besluiten van bestuursorganen zoals ministeries en waterschappen.

Waterkrachtcentrales visvriendelijk

Waterkracht wordt als mogelijke energieleverancier 

gezien om tot CO
2
reductie te komen. Om denkbare eco

logische schade op het watersysteem door waterkracht 

te voorkomen, heeft het Landelijk Overleg Waterkracht 

een document opgesteld. In dit overleg nemen deel: WNF, 

Sportvisserij Nederland (voorzitter), ARK, World Fish 

Migration Foundation en Natuurmonumenten. Zij stellen 

dat duurzame energie noodzakelijk is, maar dat water

krachtcentrales slechts een zeer geringe energiebijdrage 

leveren, waarbij het ook nog eens schadelijk is voor (trek)

vissen. Opgeroepen wordt om geen nieuwe waterkracht

centrales te bouwen en eerst samen te werken aan het 

veilig passeerbaar maken van bestaande barrières en het 

herstel van vispopulaties. Ook met diverse waterschappen 

wordt hierover overleg gevoerd.

De grote, oude waterkrachtcentrales in de Maas en Rijn 

bij Linne, Lith en Maurik hebben een grote impact op 

de visstand. Het ministerie van I&W heeft na lang aan

dringen van Sportvisserij Nederland nieuwe, strengere 

watervergunningen verleend aan de uitbaters van deze 

centrales. De beroepsprocedures die volgden op deze 

vergunningenafgifte, werden nauwgezet gevolgd door 

Sportvisserij Nederland. De rechtbank heeft de strengere 

normen grotendeels in stand gelaten en de verwachting 

is dat de vissterfte hierdoor aanzienlijk zal afnemen. 

Voor het eerst in 50 jaar gingen 

de Haringvlietsluizen op een kier.14
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Sportvisserij Nederland, het Wereld Natuur Fonds en 

Natuurmonumenten hebben een bezwaarschrift ingediend 

tegen de vergunning voor een waterkrachtcentrale in 

de Afsluitdijk. Dit resulteerde in het intrekken van de 

vergunning zodat er voorlopig geen centrale komt in de 

Afsluitdijk.

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een waterver

gunning, uitgegeven door Waterschap Rijn en IJssel voor 

een waterkrachtcentrale in de Oude IJssel bij Doesburg. 

Dit bezwaarschrift heeft ertoe geleid dat de betwiste 

vergunning is ingetrokken. Sportvisserij Nederland gaat 

samen met het waterschap en de initiatiefnemer kijken 

of er een zo visvriendelijk mogelijk initiatief gerealiseerd 

kan worden op deze locatie.

Regulering beroepsvisserij benedenrivieren

Sinds 2016 lopen er zaken tegen toestemmingen die 

beroepsvissers hebben ontvangen om te vissen met het 

zegennet in het Benedenrivierengebied. Er werd tot aan 

de Raad van State geprocedeerd, maar dit heeft niet 

tot het gewenste resultaat geleid. Drie door de sport

visserij gedane verzoeken zijn afgewezen. Anderzijds is 

er wel succes geboekt bij Raad van State in een door de 

beroepsvissers aangespannen zaak. Voorlopig zullen er 

geen juridische procedures meer worden gestart tegen 

dergelijke toestemmingen in dat gebied.

Bezwaar verlenging zegenseizoen

Sportvisserij Nederland blijft zich wel inzetten voor een 

goede visstand in het Benedenrivierengebied. Zo werd er 

aan een visserijbedrijf een ontheffing verleend om met 

de zegen in de gesloten tijd door te vissen vanwege een 

koudeperiode. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend, 

dat uiteindelijk gegrond werd verklaard. 

Tegengaan beperking visrechten

Vanuit verschillende hoeken komen er signalen dat vis

rechten op allerlei manieren worden beperkt. Het gaat 

bijvoorbeeld om zones die worden afgesloten in het 

kader van Natura 2000gebieden, of beperkingen ten 

aanzien van vistuigen en tijden. De juridische afdeling 

heeft een start gemaakt om deze beperkingen te inven

tariseren en een protocol opgesteld om de beperkingen 

tegen te gaan.

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. 

Daarnaast kreeg een aantal verenigingen advies op het 

gebied van schadevergoedingen.

Waterkracht levert een geringe energiebijdrage,  

maar is bijzonder schadelijk voor (trek)vissen.
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 HOOFDSTUK 3

Onderzoek  
& Advisering



Voor de sportvisserij is het van groot belang dat er een goede visstand is in de verschillende 
Nederlandse wateren. De afdeling Onderzoek & Advisering voert daarom een groot aantal projecten 
uit die deze doelstelling ondersteunen. Dit varieert van internationale projecten ter verbetering van 
de aantallen riviertrekvissen, tot kleinschalig onderzoek om de visstand in visvijvers te verbeteren.

Vissen voor Verbinding

Binnen het project Vissen voor Verbinding werken 

acht organisaties — waaronder Sportvisserij Nederland 

en de federaties Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij 

Groningen Drenthe — aan het verbeteren van de  ecologie 

en economie in het gebied tussen de Waddenzee en 

de Drentse beken. De zeeforel heeft hierbij de rol van 

ambassadeur. Eind 2018 is drie miljoen euro subsidie 

toegezegd door het Waddenfonds, zodat de komende vijf 

jaar uitvoering kan worden gegeven aan dit ambitieuze 

plan.

Beroepsvisserij 

In 2018 is besloten om extra inzet te plegen op het 

normaliseren van verhoudingen en het verbeteren van 

de samenwerking met beroepsvissers. Insteek hierbij is 

een duurzaam gebruik van de visstand. Zo zijn verschil

lende projecten samen met beroepsvissers uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld de monitoring van de zuidelijke Randmeren, 

langsdammen in de Waal en het visplan Volkerak

Zoommeer. Daarnaast is samen met de federaties 

gewerkt aan een meer eenduidige werkwijze, met waar 

nodig maatwerk in de regio. 

Uitzet pootvis

Om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid wild gevangen 

brasem en blankvoorn (handelspootvis) die door de sport

visserijorganisaties in Nederland wordt uitgezet, is een 

enquête gehouden onder alle hengelsportverenigingen 

en federaties in Nederland. Van 527 verenigingen en de 

federaties is informatie ontvangen over de hoeveelheid 

uitgezette vis in de periode 20142017. Duidelijk werd dat 

circa 35% van de verenigingen wel eens vis uitzet en 65% 

niet. Karper wordt het meeste uitgezet, gevolgd door 

brasem en blankvoorn. De omvang van de uitzet bedraagt 

voor brasem en blankvoorn jaarlijks 30 ton.

Uitgevoerde onderzoeken

Vismonitoring Marker Wadden

In 2016 is gestart met de aanleg van vijf eilanden in het 

Markermeer: de Marker Wadden. Sportvisserij Nederland 

levert een bijdrage aan dit natuurgebied in ontwikkeling 

door de opzet en uitvoering van de monitoring van de 

visstand rondom de eilanden. Gedurende vijf jaar wordt 

jaarlijks visonderzoek gedaan in de oeverzones bij de 

Marker Wadden om te kijken wat de toegevoegde waarde 

is voor vissen en hoe de natuur en visstand zich ontwik

kelen. In 2018 is het eerste onderzoek gedaan, waarbij 

zestien vissoorten zijn gevangen. 

Sportvisserij Nederland monitort de visstand bij de 

Marker Wadden.
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Belang land-waterovergangen

De laatste decennia is de visstand in Rijkswateren zoals 

het IJsselmeer en het Markermeer sterk afgenomen, wat 

leidde tot een afname van het sportvisserijgebruik. De 

oorzaken voor afnemende visstanden kunnen divers zijn, 

waaronder het ontbreken van een natuurlijke peilfluctuatie 

en het gebrek aan geleidelijke landwaterovergangen. 

Sportvisserij Nederland heeft in een deskstudie de relatie 

tussen landwaterovergangen en vissen onderzocht, om 

hiervoor meer aandacht bij het waterbeheer te krijgen. 

Vooral voor de larvale stadia van vissen zijn deze  

habitats cruciaal voor de groei en overleving.

Pilot Achteroever Wieringermeer

In 2018 zijn in de bassins op het terrein Achteroever 

Wieringermeer proeven met karperteelt uitgevoerd.  

Het bezinkbassin met een ingesteld, flexibel en natuurlijk 

peilverloop, fungeerde hierbij als paai en opgroeivijver. 

Uit de afvissingen in het najaar bleek dat in vrijwel alle 

vijvers een forse productie van karperbroed had plaats

gevonden. De sterfte in de vijvers was nihil. Ook de kleine 

winde bleek goed te hebben overleefd. 

In proeftuin Zwaagdijk werden experimenten uitgevoerd 

om een beter beeld te krijgen van de nutriëntenstromen. 

Hierbij werd onder meer gebruik gemaakt van het residu 

van organisch afval na bewerking door de maden van de 

black soldier fly (BSF). De resultaten van de afgelopen 

jaren wijzen erop dat in de vijvers weliswaar veel nutriën

ten beschikbaar komen, maar dat deze direct door het 

phytoplankton (algen) worden opgenomen en dus niet 

beschikbaar zijn voor de wortels van de drijvende sla

kroppen. Gelijktijdige productie in buitenomstandigheden 

van sla en jonge vis in vijvers lijkt dan ook lastig.  

Eind 2018 zijn de proeven afgerond.

Langsdammen Waal ter hoogte van Tiel

Sportvisserij Nederland en Hengelsport Federatie Midden 

Nederland werken samen met Rijkswaterstaat, een aantal 

universiteiten en BLN Schuttevaer, om de effecten van 

de langsdammen in de Waal bij Tiel te evalueren. Hierbij 

wordt onder meer gekeken naar de effecten op de visstand 

en op de sportvisserij. 

Driemaal per jaar wordt er visstandonderzoek gedaan, 

waaraan door de lokale beroepsvisser en vrijwilligers 

vanuit de hengelsport wordt meegewerkt om met schiet

fuiken de visstand te monitoren. Sportvisserij Nederland 

doet onderzoek met elektrovisapparatuur en een kor. 

In 2018 zijn vier viswedstrijden gehouden, waarbij de 

soorten en lengtes van de vissen werden geregistreerd. 

Op 11 oktober werd een grote meetdag langs de Waal 

gehouden, waarbij vooral jonge vis werd gevangen. 

Achter de langsdammen waren de vangsten beduidend 

hoger dan in kribvakken waar deze dammen niet liggen.

Sportvissers helpen mee aan onderzoek  

naar de visstand bij de langsdammen in de Waal.



Visserijkundig onderzoek en eDNA in de Swalm

In het najaar is op verzoek van HSV De Swalm gedurende 

drie dagen visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de 

Swalm. Door dit onderzoek elke drie jaar uit te voeren 

zijn de ontwikkelingen van de visstand in deze beek goed 

te volgen. Ook is een eDNA metabarcodingonderzoek 

uitgevoerd. Bij deze onderzoeken zijn in de Swalm 39 vis

soorten aangetroffen.

Onderzoek naar jonge riviervissen in de Grensmaas

Een aantal jaren geleden zijn in de Grensmaas negen 

drempels aangelegd die moeten zorgen dat de Vlaamse 

natuurgebieden welke aan de rivier grenzen niet ver

drogen. Deze zomer wilde Sportvisserij Nederland op 

verzoek van Sportvisserij Limburg onderzoeken wat 

dat betekent voor de riviervissen in de Grensmaas, met 

name de jonge dieren. Het water stond deze zomer 

echter zo laag dat er maar op twee van de geplande zes 

dagen onderzoek kon worden uitgevoerd. De vangsten 

bestonden voor de helft uit de exotische zwartbekgrondel 

en voor ruim 30% uit stroomminnende riviervissen zoals 

barbeel, serpeling, sneep en kopvoorn.

Vissenbossen

Er zijn in een tiental wateren in Nederland  vissenbossen 

bemonsterd. Met behulp van het elektrovisapparaat 

werden de vissenbossen afgevist in een representatief 

deel van de oever. In vrijwel alle wateren werd in de vis

senbossen beduidend meer vis aangetroffen dan in de 

referentieoever. De conclusie is dat vissenbossen een 

toegevoegde waarde hebben voor de visstand. 

Hout in de Oude IJssel 

Nadat op enkele plekken langs de Oude IJssel extra 

schuilmogelijkheden voor vis zijn gecreëerd door 

het aanbrengen van dood hout, is begin 2018 door 

Sportvisserij Nederland een visstandbemonstering uitge

voerd. Duidelijk werd dat het aanbrengen van dood hout 

van grote waarde kan zijn voor de visstand en een grote 

aantrekkingskracht heeft op juveniele witvis en baars. 

Voldoende waterdiepte én een hoge dichtheid aan takken 

lijken wel voorwaarden voor succes.

Monitoring zuidelijke Randmeren

De beroepsvissers en de georganiseerde sportvisserij op 

de zuidelijke Randmeren hebben in 2018 een overeen

komst ondertekend waarin is afgesproken dat vier jaar 

lang door de beroepsvissers niet met sleepnetten (de 

zegen) op brasem, kolblei en blankvoorn wordt gevist. 

Daarnaast vindt gedurende deze periode monitoring van 

de visstand plaats. De inkomstenderving voor beroeps

vissers als gevolg van de visserijstop, wordt door de 

sportvisserij betaald.

Adviezen voor een betere visstand 

Karperrichtlijn

De vastgestelde Richtlijn Uitzet Karper is in 2018 regel

matig toegepast om de uitzet van karper in stadswateren 

te beoordelen. Voor een groot project van Sportvisserij 

Groningen Drenthe is een uitzetadvies opgesteld, waar

door in de Groningse en Drentse kanalen de komende 

tien jaar het karperbestand door jaarlijkse uitzettingen 

weer op peil wordt gebracht.

Visplan Volkerak-Zoommeer

In opdracht van de Vereniging van Beroepsvissers van 

het VolkerakZoommeer en Sportvisserij Zuidwest 

Nederland heeft Sportvisserij Nederland het Visplan 

VolkerakZoommeer 20192023 opgesteld. Dit kwam tot 

stand in nauwe samenwerking met de sport en beroeps

visserij op dit water. Na een uitgebreid visstandonderzoek 

en een advies van een expertgroep is bepaald dat het 

quotum voor brasem de komende vijf jaar daalt van 95 

naar 55 ton. Het quotum voor snoekbaars is gesteld op 

10 ton, waarbij 5 ton kan worden benut door sportvissers 

(eigen consumptie). Naast de bestaande maximummaat 

van 70 cm is tevens een minimummaat van 50 cm inge

steld voor snoekbaars. Dit zodat deze vis minimaal één 

keer aan het voortplantingsproces kan deelnemen.

Vissenbossen hebben  

een belangrijke functie 

voor de visstand.
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Kort Adviesprojecten

In 31 viswateren werd op verzoek van hengelsportvereni

gingen en federaties onderzoek gedaan naar de visstand. 

In een rapport kregen zij advies over de inrichting en/

of het beheer van hun water. Op basis hiervan kunnen 

zij zelf, of via de waterbeheerder, verbeteringen voor 

sportvissers doorvoeren. Voor sommige onderzoeken is 

geavanceerde sonartechniek gebruikt. 

Kort Adviesprojecten

Opdrachtgever Locatie

HSV ‘t Lauwke Drutens Bosje in Afferden

HSV Amersfoort Schothorst in Amersfoort

HSV Amersfoort Stadswateren in Amersfoort

Sportvisserij OostNederland Stadswateren in Apeldoorn

Sportvisserij Fryslân Zwettepoel bij Broek

HSV 't Ringselven Ringselven in Budel 

Sportvisserij OostNederland Advies Uitzet graskarpers Dedemsvaart

Sportvisserijbelangen Delfland Tanthof in Delft

Hengelsport Verenging Doesburg Fles en Ooijvijver in Doesburg

HSV De Rietvoorn Sportpark Zuid te Doetinchem

HSV Dwingeloo e.o. Holtien bij Dwingeloo

Elster HSV De Rietvoorn De Pas in Elst

HSV Groenlo Stadsgracht in Groenlo

HSV Haarlem Reinaldapark in Haarlem

HSV Het Voornse Kanaal Stadsgrachten in Hellevoetsluis

Sportvisserij OostNederland Advies Uitzet graskarpers Markelo

KEHV de Zeelt Molenkolk in Millingen

HSV NieuwWeerdinge De Wenke in NieuwWeerdinge

HSV Voorwaarts te Drachten Opsterland Zonnepanelen

HSV Viswaterbeheer Gennep Zandwinput de Banen bij Ottersum

HSV De Duikelaar Visvijver in Puiflijk

HSV de Swalm Swalm te Swalmen

HSV de Elft in Haaften Den Est in Tuil

HSV de Vaart Poscar Hondswijk bij Tull en 't Waal

HSV de Rietvoorn Stadswateren in Veenendaal

Sportvisserijbelangen Delfland Westwijk in Vlaardingen

Voorschotens Visserij Belangen Gracht Rozenburgh in Voorschoten

HSV Langedijker Sportvissers e.o. Heemtmeer in Warmenhuizen

HSV Nieuw Leven Marten van Rossumgracht in Zaltbommel

Sportvisserij MidWest Nederland Potjesdam in ZuidScharwoude

Sportvisserij OostNederland Visplan gemeentewateren Zutphen



Onderzoeken naar vismigratie

Swimway Vecht

Dit jaar is een groot internationaal vismigratieonderzoek 

gestart op de Overijsselse Vecht. In dit project Swimway 

Vecht wordt met dertien partners gewerkt aan het moni

toren en verbeteren van de vismigratiemogelijkheden op 

de Vecht, vanaf de bron tot aan de monding. Van maart 

tot en met juni is met 30 vrijwilligers van Sportvisserij 

OostNederland stroomafwaarts van de stuw bij 

Vechterweerd een kruisnetmonitoring uitgevoerd. Er 

werden 226 vissen (vijftien verschillende soorten) gevan

gen. In oktober is de meestromende nevengeul bij Junne 

bemonsterd. In het najaar zijn vanaf de monding van de 

Vecht tot de grens bij Duitsland 21 ontvangers geïnstal

leerd waarmee de komende jaren gezenderde vissen 

worden gevolgd. Aan het eind van het jaar is de eerste 

optrekkende zeeforel voorzien van een zender. 

Karperproject Oostvaardersplassen-Markermeer

Begin 2018 is mede dankzij een subsidie van de provincie 

Flevoland (EULIFE subsidie) en in samenwerking met 

Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, ATKB en Waterschap 

Zuiderzeeland, een project gestart om de migratie van 

70 gezenderde karpers te volgen die in het Markermeer 

zijn uitgezet. Doel is te achterhalen of de uitgezette 

karpers – afkomstig uit de Oostvaardersplassen – op het 

Markermeer blijven. Komende jaren moeten vanwege de 

drooglegging tonnen karpers uit de Oostvaardersplassen 

worden  verwijderd. De eerste resultaten laten zien dat 

alle karpers zijn gesignaleerd en de meeste karpers zich 

nog in het Markermeer bevinden.

Sharkatag

Tijdens de 7e editie van Sharkatag van 19 tot en met 21 

juli hebben 300 sportvissers op de Noordzee 135 haaien 

gevangen. Het merendeel van de vangst bestond uit 

gevlekte gladde haaien, maar er waren ook vier ruwe 

haaien en drie pijlstaartroggen bij. De vangsten werden 

gedaan vanaf elf charterschepen die uitvoeren vanuit 

Neeltje Jans. In samenwerking met Wageningen Marine 

Research en het Vlaams Instituut voor de Zee konden 

33 haaien van een zender worden voorzien. Dit zodat de 

onderzoekers de zwemroutes van deze vissen in kaart 

kunnen brengen. Voor de jeugd van 10 tot 15 jaar was er 

een speciale boot waarop zij het vangen van een echte 

haai konden ervaren. 

Nederland leeft met vismigratie

Het herstel van open verbindingen in de  stroomgebieden 

van de grote rivieren in Europa is belangrijk voor een 

goede waterkwaliteit, maar ook voor gezonde vispopu

laties en een robuust watersysteem. Sportvisserij 

Nederland werkt hieraan mee. In het rapport ‘Nederland 

leeft met Vismigratie 2017’ (gepubliceerd in 2018) is 

per waterbeheersgebied de voortgang van het herstel 

van vismigratie beschreven. De verkregen rapportages, 

kaarten en database dienen om de waterbeheerders in 

Nederland te voorzien van overkoepelende informatie 

en advies. Dit onder meer voor het Compendium voor de 

Leefomgeving, de werkgroep van Vismigratie RijnWest, 

de presentatie via de RWS visroutekaart in GeoWeb en 

voor een evaluatie van het Nationaal Aalbeheerplan. 

Meer informatie is te vinden op www.vismigratie.nl.

De sportvisserij werkt mee aan onderzoek 

naar haaien in de Noordzee. 
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Herintroductie vissoorten

Elft 

Nabij Steinmauern (BadenWürttemberg) in de Rijn zijn 

vrij zwemmende larven van de elft uitgezet (961.900 

exemplaren). Ook zijn mogelijke paaiplaatsen geregis

treerd door middel van geluidsopnames. Met speciale 

software wordt een automatische frequentie en specto

gramanalyse uitgevoerd zodat paaiplaatsen in kaart 

kunnen worden gebracht. Op videobeelden zijn circa 50 

ouderdieren geregistreerd bij de vistrappen in de Rijn bij 

Iffezheim en Gambsheim en in de monding van de Moezel 

en Main. Sportvisserij Nederland ondersteunt dit inter

nationale project middels expertise en een financiële 

bijdrage. 

Steur/Droomfonds Haringvliet

De Europese steur verdween de afgelopen 100 jaar 

bijna helemaal door toedoen van de mens. Via een 

Frans kweekprogramma worden elk jaar succesvol veel 

jonge steurtjes losgelaten in de Gironde. Om dit project 

ook in de Rijn te laten slagen, werden in 2018 door o.a. 

Sportvisserij Nederland voorbereidingen getroffen en 

afspraken gemaakt om deze vis te herintroduceren. Het 

project kreeg financiering uit het Droomfondsproject 

Haringvliet van de Nationale Postcode Loterij.

Haaien & Roggen terug in de Noordzee

Van de zeventien soorten haaien en roggen die thuishoren 

in de Noordzee, is 60% zeer zeldzaam geworden. Het 

bestaande herstelprogramma van de overheid sorteert 

echter nog onvoldoende effect. Dit was de aanleiding 

voor een consortium van het Wereld Natuur Fonds, 

Stichting de Noordzee, het kweekcentrum Blue Linked 

en Sportvisserij Nederland voor het project ‘Haaien & 

roggen terug in de Noordzee!’ Het doel is om haaien en 

roggen uit eieren op te kweken en deze los te laten in 

het wild. De afgelopen jaren werden daartoe honderden 

stekelroggen uit eieren opgekweekt en losgelaten in 

de Oosterschelde en Westerschelde. Vooral de dieren 

die werden uitgezet in de Westerschelde lieten goede 

onderzoeksresultaten zien. Zo vonden de onderzoekers 

bij Vlissingen een gebied waar de dieren zich graag 

verzamelen. 

Verbetering sportvisserijmogelijkheden

Sportvisserij Op de Kaart (SOK)

In het project Sportvisserij Op de Kaart werken water

schappen en hengelsportverenigingen ondersteund 

door de federaties en Sportvisserij Nederland samen om 

kleine, vaak afgesloten wateren in de bebouwde kom te 

optimaliseren voor sportvisserijgebruik. In 2018 betrof 

dit bijna 150 wateren.

Provincie Waterschap Aantal 
HSV's

Aantal 
wateren

Knel- aandachtspunten

Friesland Fryslân 12 39 Hoge karperdichtheid realiseren, loodvrij gaan vissen

Overijssel Drents Overijsselse Delta 9 36 Definitieve beheerplannen realiseren

Gelderland/Utrecht Vallei en Veluwe 8  In voorbereiding

Gelderland Rijn & IJssel 13 48 Aalscholverpredatie, te veel waterplanten

Zeeland Scheldestromen 12 22 Oevertoegankelijkheid optimaliseren, baggerlaag

De Nationale Postcode Loterij financiert werkzaamheden 

voor herintroductie van de Europese steur.



Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Sportvisserij Nederland stimuleert hengelsportvereni

gingen en federaties om voorzieningen voor de sport

visser en visstand te realiseren. Zij worden gesteund 

met een financiële bijdrage uit het Fonds Verbetering 

Sportvisserijmogelijkheden. Verdeeld over 21 projecten 

werd 150.000 euro toegekend. Twaalf van deze toege

zegde projecten werden in 2018 afgerond. 

Aanvrager Plaats Project

HSV Het Geduld Beek en Donk Renovatie visvijver IJsbaanlaan

HSV De Peel Deurne Aanleg beluchting visvijvers Heiakker en Clarinet

HSV 't Simmetje Diepenheim Vervangen mindervalidesteiger Ballastput

Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland Drimmelen Aanleg vissteigers in de Peursemse Vliet

Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland Drimmelen Aanleg vissteigers in de Ammersche Boezem

Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland Drimmelen Aanleg vissenbossen op 4 wateren in Zeeland

Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland Drimmelen Aanleg mindervalidesteigers op 3 wateren in Zeeland

HSV Ons Genoegen Enkhuizen Vervangen beschoeiing Visput Enkhuizen

Sportvisserij Fryslân Grou Aanleg 44 schanskorven in het Prinses Margrietkanaal

Sportvisserij Fryslân Grou Aanleg visplaatsen te Tolhuispark Dokkum

Sportvisserijbelangen Delfland Honselersdijk Bouw clubhuis te Visvijver Wollebrand

HSV St. Petrus Huissen Aanleg mindervalidesteiger Binnenveld

HSV Middelburg Middelburg Aanleg visplateau´s in de vesten van Middelburg

HSV De Duikelaar Puiflijk Uitbreiding visvijver de Schipslei

Sportvisserij OostNederland Raalte Aanleg 30 visplaatsen langs het Ommerkanaal 

Sportvisserij OostNederland Raalte Aanleg 32 visplaatsen langs het Zwarte Water te Zwolle

HSV De Forel Reuver Uitbreiding visvijver Roversheide

HSV De Rietvoorn Veenendaal Aanleg vissenbossen

HSV De Snoekbaars Vorden Aanleg visvijvers in jeugdvijver Biesterveld

HSV De Breuly Zevenaar Aanleg mindervalidesteiger

Sportvisserij Zuidwest Nederland Haringvliet Baggeren vaargeul trailerhelling

Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden  

stimuleert hengelsportverenigingen en federaties om  

voorzieningen voor de sportvisser en de visstand te realiseren.
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Subsidies vijvervoer en uitzet karpertjes 

Sportvisserij Nederland stimuleert verenigingen om hun 

afgesloten visvijver te beheren als een hoog bezette 

karpervisvijver. Hiermee wordt invulling gegeven aan 

verschillende punten uit het beleidsplan:

 Uitzet van kweekvis in plaats van vis uit ‘open water’

 Visstand optimaliseren in (vis)vijvers

 Beheer visvijver van vereniging als karpervisvijver

Vanuit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

is 50.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor de 

aanschaf van karpertjes en vijvervoer. 

Subsidies vijvervoer en karpertjes 2018

Vereniging Plaats Voer  
in kg

Karper 
in kg

Viscentrum 
Gehandicapten

Abcoude  200

HSV Alfheim Alphen 400  

HSV ’t Stekelbaarsje Arkel 1000 150

HSV Ons Genoegen Asten  500

HSV De Stuwkanters Belfeld 100  

HSV Lopikerwaard Benschop  200

HSV Ons Vermaak Bergeijk 350  

HSV De Vriendschap Best 150  

HSV Ons Genoegen Boxtel 200  

HSV De Watergeus Brielle 250 150

HSV De Eendracht Broekhuizen
vorst

 600

H.S.V. Brunssum Brunssum 1.000  

HSV De Peel Deurne 1000 125

HSV De Waalkanters Druten 500 250

Philips 
Hengelsportvereniging

Eindhoven/
Veldhoven

1000  

HSV Juliana Elsloo 575  

HSV ’t Voorntje Grubbenvorst 300  

HSV De Goudwinde Harskamp  50

HSV De Heksenberg Heerlen 500 350

HSV Haal Op Hoensbroek 
Heerlen

 500 500

HSV Geduld vangt Vis Hoeven 350  

Hoornse Hengelaars 
Bond

Hoorn  100

HSV St Petrus Huissen Huissen 700  

EKH De Goudwinde Kerkrade 250  

VVLO Losser 500  

Subsidies vijvervoer en karpertjes 2018

Vereniging Plaats Voer  
in kg

Karper 
in kg

HSV Willem Barendsz Lottum 500 400

HSV de Overdrijvers Luyksgestel 700  

HSV ’t Tipke Maarheeze 1.400 500

HSV De Zonnebaars Meers 500  

HSV De Drie Baarzen Middelbeers 300  

HSV De Middenpeel Milheeze 750 250

HSV De Vaart Poscar Nieuwegein  400

Sportvisserij 
OostNederland

Oldenzaal 500  

HSV Olst Olst  300

HSV Ons Genoegen Oss 300 55

HSV Posterholt & 
St. Odiliënberg

Posterholt  500

HSV De Duikelaar Puiflijk 400 450

HSV De Forel Reuver  400

HSV De Heisnutters Siebengewald  500 520

HSV De Snoek Susteren 750  

HSV De Vriendenkring Tienray 300 150

Fed. Groningen Drenthe Tynaarlo  830

HSV De Rietvoorn Veenendaal  110

HSV Veghel Veghel  500

HSV De Karper Voerendaal 250  

HSV Haal Op Wamel  100

HSV Valentinus Westerhoven 700  

HSV Wijnandsrade Wijnandsrade 100  

HSV Groot Woudrichem Woudrichem  300

HSV Zelhem Zelhem 200  

KEHSVZ 't Alfertje Zundert 750  

HSV De Hengelsport Zwolle  300

Totaal 18.525 9.240

Subsidie in € 28.225 22.775

Aantal 
verenigingen

36 + 
1 fed.

28 + 
1 fed.

Aantal 
wateren 

37 36



Voor 22 verenigingen zijn centraal karpers aangeschaft 

via Visserijbedrijf Kalkman. Het (vismeelvrije) vijvervoer 

is centraal aangeschaft door Sportvisserij Nederland 

en verspreid door de leverancier LambersSeghers uit 

België. 

Meerjarenoverzicht 2014 2015 2016 2017 2018

Karper gesubsidieerd uitgezet 1.100 kg 950 kg 1.875 kg 7.800 kg 9.240 kg

Voer gesubsidieerd verdeeld 7.800 kg 9.850 kg 9.675 kg 11.375 kg 18.525 kg

Platvis in de Polder

In 2018 is voor de vierde keer platvis uitgezet in de Grote 

Kreek bij Ouwerkerk (Zeeland), te weten bot en tarbot. 

In oktober is het visbestand bemonsterd met fuiken. Aal 

(200 stuks), bot (59) en tarbot (79) zijn in voldoende 

mate terug gevangen. De platvisvangsten met de hengel 

zijn onbekend.

Onderzoek gezondheid karpers

In 2017 trad in enkele hoog bezette visvijvers sterfte op. 

Om dit in 2018 te voorkomen heeft het bedrijf CarpCare 

in opdracht van Sportvisserij Nederland voor de zomer 

bij 28 vijvers de gezondheid van de uitgezette karpers en 

de waterkwaliteit gecontroleerd. Bij tien vijvers werden 

problemen geconstateerd (Aeromonas bacterie). Bij deze 

vijvers is weerstandverhogend voer gebruikt. Door dit 

onderzoek en de aanvullende maatregelen is karper

sterfte voorkomen.

Kennisuitwisseling

MijnVISmaat

De app MijnVISmaat werd in 2012 gelanceerd om hengel

vangstgegevens te verzamelen. Eind 2018 zijn er in 

MijnVISmaat 211.869 vangsten geregistreerd door meer 

dan 25.000 verschillende gebruikers. Al deze gegevens 

hebben Sportvisserij Nederland een waardevolle dataset 

opgeleverd, die wordt gebruikt om de verspreiding van 

vissoorten in kaart te brengen en inzicht te geven in de 

hengelsportactiviteit langs de waterkant.

Verschillende organisaties maken gebruik van de gege

vens uit MijnVISmaat om lokaal de hengelsportactiviteit 

inzichtelijk te maken. Daarnaast is er een bijdrage gele

verd aan het in kaart brengen van de verspreiding van 

vissoorten, in dit geval voor de Visatlas Utrecht. 

Voor duizenden sportvissers is MijnVISmaat een platform 

waarop zij hun vangsten kunnen delen en deze ook via 

één van de mediakanalen van Sportvisserij Nederland 

terug kunnen zien. 

In het laatste kwartaal van 2018 zijn de eerste stappen 

gezet voor een update van MijnVISmaat. 

Groen Blauwe Rijnalliantie

In het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) wordt 

gewerkt aan de versterking van de grensoverschrijdende 

ecologische verbindingen, door onder meer kennis te 

ontwikkelen en te delen over uiterwaardontwikkeling en 

vismigratie. Sportvisserij Nederland deelt hierbij haar 

expertise op het gebied van trekvissen met Duitse vis

experts en bestuurders. In dit kader is in november vier 

dagen veldonderzoek gedaan met een ankerkuil naar 

stroomafwaarts trekkende vissoorten. 

Internationale Commissie voor Bescherming van de 

Rijn (ICBR)

Sportvisserij Nederland heeft de status van waarnemer 

(observer status) in de Internationale Commissie voor 

Bescherming van de Rijn (ICBR). Zo kan de sportvisserij 

meewerken aan de realisatie van de diverse internatio

nale beheerplannen, zoals het Masterplan Trekvissen 

Rijn. In 2018 werd een update gemaakt van dit plan. 

Voor de Maascommissie is eenzelfde status aangevraagd. 

Menselijk invloeden op trekvissen

Binnen het project Droomfonds Haringvliet is behoefte 

gebleken aan kennis op het gebied van het verband 

tussen de druk die de mens uitoefent op trekvissen die 

van zee naar het zoete water trekken en vice versa. 

Daarvoor is door Sportvisserij Nederland een deskstudie 

uitgevoerd, gericht op het totaal van de leefgebieden 

en levenscyclus van de doelsoorten (zowel habitats als 

migratie). De interactie ‘menstrekvis’ is omvangrijk, in 

het bijzonder voor soorten waarbij deelhabitats ruimtelijk 

sterk zijn gescheiden. Deze studie maakt dit inzichtelijk 

en is mede van belang om de kier en maatregelen vanuit 

het Droomfonds te plaatsen in het veel grotere raamwerk 

van de verbeteropgave trekvissen. 

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek van Sportvisserij 

Nederland breidde zich uit met drie titels (nu 1.078) 

op het gebied van sportvisserijboeken. Aan de weten

schappelijke informatiedragers zijn 236 artikelen, 114 

rapporten en 28 boeken toegevoegd. Grotendeels zijn 
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de werken ook digitaal toegankelijk. De collectie wordt 

geraadpleegd voor onderzoek/projecten en beleid, zowel 

binnen de organisatie als door externen zoals studenten 

en adviesbureaus.

Vissennetwerk

Het Vissennetwerk van Sportvisserij Nederland is een 

netwerk van professionals op het gebied van vis, water, 

ecologie en biologie. De vier bijeenkomsten in 2018 

trokken gemiddeld zestig bezoekers per keer. Onder de 

500 geregistreerde leden bevinden zich ecologen, vis

standbeheerders, onderzoekers, adviseurs en beleidma

kers. Stowa en de Unie van Waterschappen zijn medefi

nanciers van dit netwerk.

Thema Locatie Activiteit Samenwerking

1 Dam removal (stuw en damverwijdering ’s Gravenvoeren, België Presentaties en excursie 
naar de Berwijn

Dam Removal Europe/ 
INBO

2 Ontwikkelingen IJsselmeergebied Bus excursie langs 
diverse projecten

Presentaties en excursies

3 Doelmatige, duurzame bevissing en visserij Lelystad Presentaties RWS/WVL

4 Landwaterovergangen Den Bosch Presentaties STOWA

De bijeenkomsten van het Vissennetwerk trokken 

in 2018 gemiddeld 60 bezoekers per keer.



 HOOFDSTUK 4

Visdocumenten 
& Handhaving
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In 2018 groeide het aantal bij hengelsportverenigingen aangesloten sportvissers tot ruim 528.000 
– een nieuw record. De verbeterde online bestelmogelijkheden van de VISpas, inbreng van nieuwe 
viswateren, extra service naar verenigingen en promotie van Nederland als visbestemming hebben 
bijgedragen aan dit succes.

Groei aantal aangesloten sportvissers

Voorts speelde mogelijk ook de lange, zonovergoten 

zomer een rol bij de groei van het aantal uitgegeven 

VISpassen. Liefst 528.157 sportvissers hadden in 2018 

een VISpas, een groei van 7.844 personen ten opzichte 

van een jaar eerder (2017: 520.313). Het aantal verstrekte 

Kleine VISpassen daalde in 2018 naar 51.254 vissers, een 

daling van 3.110 vergeleken met 2017. Ondanks de daling 

van het aantal Kleine VISpashouders zijn er in 2018 netto 

4.734 geregistreerde sportvissers bijgekomen. 

Het gemak waarmee de VISpas tegenwoordig online kan 

worden besteld, maakt dat de digitale verkoop steeds meer 

wordt gebruikt vergeleken met de aanschaf bij een fysiek 

verkooppunt zoals de hengelsportzaak of vereniging.  

Zo groeide het aantal online inschrijvingen ook in 2018 

weer verder, om uit te komen op 44.120 aanmeldingen 

(37.138 in 2017). 

Nieuwe inschrijvingen 2016 2017 2018

Inschrijving via (VBL) 
Voorlopig Bewijs van 
Lidmaatschap

72.839 70.252 66.499

Inschrijving via VISpas 
Online Bestelmodule

29.535 37.138 44.120

Totaal aantal  
nieuwe leden 

102.374 107.390 110.619

Ook de promotie van de Nederland als hengelsport

bestemming via het project Fishing in Holland – met 

daaraan gekoppeld 20 artikelen in Duitse hengelsport

bladen en enkele buitenlandse hengelsportvideo’s – 

werpt zijn vruchten af. Met name het aantal in Duitsland 

woonachtige VISpashouders steeg in 2018 aanzienlijk. 

2016 2017 2018

Duitsland 31.639 36.876 42.558

België 8.730 8.936 9.367

Overige 1.251 1.621 2.197

Het aantal verkochte JeugdVISpassen (het  visdocument 

voor jongeren tot 14 jaar) loopt sinds de piek van 41.397 

verstrekte documenten in 2014 ieder jaar iets terug. Zo 

werden in 2018 nog maar 27.297 JeugdVISpassen uitgege

ven. Uit diverse onderzoeken naar de beweegredenen van 

de jeugd om te gaan vissen blijkt dat kortdurende aanspre

kende vormen van sportvisserij, begeleiding en het sociale 

aspect van samen vissen voor kinderen reden zijn om te 

gaan vissen. Kinderen spelen echter ook steeds minder 

buiten en het gebruik van sociale media en ander digitaal 

vermaak vergen steeds meer van hun tijd. Hier ligt een 

grote uitdaging voor de hengelsport om de jeugd achter 

hun scherm vandaan en naar de waterkant te krijgen. 
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Meer MeeVIStoestemmingen

Met de MeeVIStoestemming kan iedere VISpashouder 

jaarlijks gratis drie introducés een dag mee uit vissen 

nemen. Het voordeel is dat de introducé onder deskun

dige begeleiding vist van een ervaren sportvisser en dus 

meer kans heeft om vis te vangen. Daarbij krijgt hij ook 

het juiste voorbeeld hoe verantwoord om te gaan met de 

vis. Sinds de introductie van de MeeVIStoestemming in 

2015 is het aantal uitgegeven toestemmingen voor het 

eerst de 10.000 gepasseerd. In 2018 zijn er 10.723 besteld 

(2017: 9.634). Van al deze meevissers hebben 734 perso

nen (6,8%) vervolgens de VISpas aangeschaft.

Toenemend gebruik VISplanner

De digitalisering doet zich ook gelden op het gebied van 

de visdocumenten. Waar sportvissers voorheen  verplicht 

waren om de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

VISwateren bij zich te hebben tijdens het vissen, kunnen 

zij bij controle nu met de VISplanner rechtsgeldig aan

tonen dat ze in een bepaald water mogen vissen. Het 

gebruik van de VISplanner (www.visplanner.nl) en de 

gratis VISplanner app is dan ook sterk toegenomen. De 

VISplanner app werd in 2018 ruim 73.000 keer gedown

load (sinds de lancering in 2012 in totaal 385.000 keer). 

Een bijkomend voordeel van deze app is dat de sportvis

ser op zijn smartphone eenvoudig en heel duidelijk kan 

zien waar hij of zij mag vissen en deze informatie altijd 

actueel is.

3.000 ha extra viswater 

landelijk uitgewisseld

Uit onderzoek blijkt dat 

sportvissers zo eenvoudig 

mogelijk en in zo veel 

mogelijk verschillende 

wateren willen kunnen 

vissen. Daarom trekken 

Sportvisserij Nederland, 

de hengelsportfederaties 

en verenigingen samen op 

om zoveel mogelijk viswa

ter landelijk uit te wisselen 

en bevisbaar te maken 

voor alle VISpashouders. Door hier sterk op in te zetten 

is de animo bij de overheid, gemeenten, waterschap

pen, hengelsportfederaties en verenigingen om water 

in te brengen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren de laatste jaren gestegen. Zo is de hoeveel

heid beschikbaar viswater voor iedere VISpashouder in 

2018 toegenomen met 3.000 hectare.

Extra toestemmingen

In 2018 werden bijna 69.000 extra toestemmingen 

verstrekt aan sportvissers die ook ’s nachts en/of met 

drie hengels willen vissen. Ook dit aantal nam toe. De 

NachtVIStoestemming is met ruim 49.000 stuks het 

meest populair. 

Software ledenadministratie HSV Leden 2015

De emailfunctie die is ontwikkeld voor de ledenadmini

stratie, waarbij sportvissers automatisch bij een  wijziging 

hun nieuwe registratiegegevens ontvangen, heeft gezorgd 

voor een optimalisering van de data in HSV Leden 2015. 

Dit systeem is intern gekoppeld aan de VISbladadmini

stratie, zodat mutaties slechts één keer hoeven te worden 

ingevoerd. In 2018 zijn verder nog de volgende optimali

saties ontwikkeld:

• De dubbele afdracht wordt wekelijks automatisch terug

gestort als een sportvisser daar recht op heeft.

• Alle machtigingen en aanvragen van een definitief 

lidmaatschap worden direct digitaal opgeslagen.

• Openstaande facturen van de VISpas, Kleine VISpas en 

Toestemmingen worden digitaal gefactureerd.

• Mislukte incasso’s van de VISdocumenten worden direct 

digitaal teruggekoppeld naar de sportvisser.

 

MijnSportvisserij

Om het gegevensbeheer verder te vergemakkelijken is in 

2018 het klantportaal MijnSportvisserij (www.mijnsport

visserij.nl) gerealiseerd. In 2018 hebben meer dan 33.000 

sportvissers hier een account aangemaakt. Via dit 

portaal kunnen sportvissers hun account koppelen aan 

hun VISdocumenten en eenvoudig mutaties doorgeven, 

een MeeVIStoestemming aanvragen en aangeven of ze 



de VISplanner gebruiken dan wel de papieren versie van 

de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren willen 

ontvangen. MijnSportvisserij zal in de toekomst nog 

meer functies krijgen, zodat sportvissers nog sneller en 

gemakkelijker kunnen worden bediend.

Service Ledenadministratie omvangrijk

Sportvisserij Nederland verzorgde in 2018 voor 204 

hengelsportverenigingen centraal de ledenadministratie. 

Ook de landelijke specialistenorganisaties Vereniging 

Nederlandse Vliegvissers en de Snoekstudiegroep 

NederlandBelgië maken gebruik van deze service. In 

totaal wordt via deze administratie naar ruim 257.500 

sportvissers gefactureerd – inclusief alle administratieve 

handelingen. Met deze service wordt een gemiddeld 

betalingspercentage van 88% onder de bestaande leden 

gerealiseerd. In 2018 zijn er twee nieuwe functionaliteiten 

bijgekomen:

  Bij een mislukte incasso ontvangt het lid direct een 

notificatie met een betaalverzoek. 

  De laatste herinnering van openstaande posten wordt 

ook per email verstuurd.

Maandelijks worden alle geïnde contributies volledig 

uitgekeerd aan de betreffende verenigingen. Ook de 

contributies die binnenkomen via de VISpas Online 

Bestelmodule worden maandelijks uitgekeerd aan de 

betreffende verenigingen. De rapportages hiervan staan 

in HSV Leden 2015. 

Verzending van facturen en VISdocumenten

De proef om de verzendingen via Sandd te laten lopen 

is positief verlopen en wordt gecontinueerd. Alleen de 

Kleine VISpas wordt via PostNL verstuurd. Mede door 

deze overstap, het MijnSportvisserijportaal en de verbe

teringen in HSV Leden 2015, konden de kosten voor de 

Service Ledenadministratie op een laag niveau blijven. 

VISpascampagne 

Dit jaar lag het accent van de jaarlijkse media promotie

campagne op buitenreclame met de inzet van veertig 

grote reclamemasten langs de snelwegen in Nederland. 

In de maanden mei tot en met augustus stonden hierop 

zes verschillende sportvissers afgebeeld met daarbij de 

slogan ‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’. Deze opvallende 

reclameborden hadden een bereik van ruim 32 miljoen 

views. 

Een ander accent van de campagne was de online 

reclame en verkoop via Google ads, banners en 

Facebook. Op televisie was er tijdens en rond VIS TV en 

VIS TV XL elke uitzending direct via billboards reclame 

voor de aanschaf van de VISpas. 

Handhaving

Om nu en in de toekomst te kunnen blijven vissen is een positief imago en maatschappelijke accep-
tatie van de sportvisserij essentieel. Daarom is handhaving van de naleving van de visserijregels 
noodzakelijk. De georganiseerde hengelsport neemt op dit vlak haar verantwoordelijkheid. 

Opleidingen en opfriscurssen

De cursus ‘Controleur Sportvisserij’ werd in 2018 elf keer 

gegeven aan in totaal 116 vrijwilligers van hengelsport

verenigingen en federaties. Het gemiddelde cijfer dat 

voor de toets werd behaald was een 7.8. De geslaagde 

cursisten ontvingen een controleurspas, een blauwe 

jas met opschrift ‘controle sportvisserij’ en  inlogcodes 

voor het registreren van controlegegevens in het 

Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). 

In 2018 werd een eerste serie van zes opfriscursussen 

‘Controle visdocumenten’ gehouden voor gecertificeerde 

controleurs (52) die voor 2017 de cursus controle hebben 

gevolgd. Door deze cursus worden kennis en vaardig

heden actueel gehouden en daarmee blijft de kwaliteit  

en professionalisering van de handhaving op peil.

Op aanvraag is er vier keer een training op maat gehouden 

voor politiemensen en BOA’s van gemeenten en andere 

organisaties. De trainingen met in totaal 67 cursisten 

werden gehouden bij de Politieacademie te Lelystad voor 

‘Taak accenthouders Milieu’; bij de politie in Geleen en op 

de opleiding HVT van het ROC te Hoogeveen. Workshops 

werden geven tijdens ‘de Dag van de BOA’ in Ede.

Op veertig grote reclamemasten langs de 

 snelwegen werd de VISpas gepromoot.
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deze overstap, het MijnSportvisserijportaal en de verbe

teringen in HSV Leden 2015, konden de kosten voor de 

Service Ledenadministratie op een laag niveau blijven. 

VISpascampagne 

Dit jaar lag het accent van de jaarlijkse media promotie

campagne op buitenreclame met de inzet van veertig 

grote reclamemasten langs de snelwegen in Nederland. 

In de maanden mei tot en met augustus stonden hierop 

zes verschillende sportvissers afgebeeld met daarbij de 

slogan ‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’. Deze opvallende 

reclameborden hadden een bereik van ruim 32 miljoen 

views. 

Een ander accent van de campagne was de online 

reclame en verkoop via Google ads, banners en 

Facebook. Op televisie was er tijdens en rond VIS TV en 

VIS TV XL elke uitzending direct via billboards reclame 

voor de aanschaf van de VISpas. 

Aantal overtredingen daalt

In 2018 waren er 1.100 gecertificeerde hengelsportcon

troleurs binnen hengelsportverenigingen actief. 

Naast de hengelsportcontroleurs waren 95 buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA’s) aangesteld bij de federa

ties bezig met de handhaving binnen de sportvisserij.  

Zij zijn bevoegd tot verbaliseren. Sportvisserij Nederland 

betaalt mee aan de kosten van de BOA’s. BOA’s registreren 

hun controleresultaten in het BOA Registratie Systeem 

(BRS). Deze cijfers geven een daling aan van het aantal 

overtredingen.

Handhaving binnen de sportvisserij

2016 2017 2018

Aantal gecontroleerde 
sportvissers 

30.230 32.348 27.198

% geverbaliseerde 
sportvissers

4,8 4,2 3,7

% vissers dat een 
 waarschuwing kreeg

7,6 6,6 5,8

In 2018 is het Landelijke Meldpunt Visstroperij  

(www.meldvisstroperij.nl) gerealiseerd.

Het percentage geverbaliseerde sportvissers 

daalde in 2018 naar 3,7%.



 HOOFDSTUK 5

Communicatie 
& Educatie
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2018 was een topjaar voor de sportvisserij in de media. De hengelsport kreeg ruimschoots aandacht 
met veel free publicity, diverse eigen televisieprogramma’s over sportvissen en ook digitaal via social 
media. Het doel was de samenleving positief te informeren over de sportvisserij en sportvissers te 
stimuleren in hun hobby. 

VIS TV veel bekeken 

Het populaire VIS TV beleefde in 2018 zijn 23ste seizoen. 

Deze twaalfdelige nieuwe serie op RTL 7 — volledig 

mogelijk gemaakt door Sportvisserij Nederland — was 

bijzonder omdat dit het laatste jaar was van anchorman 

Ed Stoop. De presentator die er vanaf het begin in 1996 

bij was, ging in 2018 met pensioen. Samen met zijn vaste 

medepresentator Marco Kraal werden volgens het succes

volle concept ‘Stad & Land’ de mooiste plekjes door heel 

Nederland bezocht om te vissen. De serie werd twee keer 

herhaald, waardoor de uitzendingen doorliepen tot eind 

december. Gemiddeld werden de afleveringen door ruim 

170.000 mensen bekeken, met een totaal bereik van ruim 

1,8 miljoen mensen. Inclusief uitgesteld en online (terug)

kijken op tablet en smartphone telden de uitzendingen 

gemiddeld ruim 200.000 kijkers per aflevering. Ondanks 

de dalende trend van lineair televisie kijken, betekent dit 

een ongekende groei van bijna 40%.

Nieuw: VIS TV XL

Naast VIS TV bracht Sportvisserij Nederland een com

pleet nieuw hengelsportprogramma uit: VIS TV XL. In de 

opvolger van Studio VIS TV kwamen gedurende een uur 

lang de leukste reportages en de laatste ontwikkelingen 

op hengelsportgebied voorbij. Presentator Marco Kraal 

trok in dit programma samen met een team van jonge 

reporters het land in. In de acht afleveringen op RTL 7 

waren ruim dertig reportages vanuit heel Nederland te 

zien, waaronder de rubriek ‘De Vis Elfstedentocht’. De 

afleveringen werden gemiddeld door 122.000 mensen 

bekeken. Inclusief uitgesteld kijken en online views bij 

op RTL XL, Vimeo en www.vistv.nl, bedroeg het gemid

deld aantal kijkers ruim 150.000 per aflevering met een 

totaalbereik van rond de één miljoen mensen.

YouTubeicoon Enzo Knol (r)  

maakte een sportvisvlog.

Nieuw op televisie is het programma VIS TV XL. 
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100 uur sportvissen op tv

Behalve de nieuwe serie VIS TV en de introductie van 

VIS TV XL, was er nog veel meer sportvissen op televisie. 

In het najaar besloot de programmaleiding van RTL 7 

namelijk om uitzendingen van VIS TV en Studio VIS TV 

uit eerdere seizoenen te herhalen. Zo was er vanaf de 

herfst tot aan de kerst iedere werkdag rond het mid

daguur twee uur lang sportvissen op de buis te zien. 

Gemiddeld werden deze uitzendingen door ruim 40.000 

mensen bekeken, zodat minstens nog eens een miljoen 

mensen kennis hebben gemaakt met de hengelsport. In 

totaal bracht RTL 7 dit jaar bijna 100 uur sportvissen op 

de buis.

Tweede jeugdvisprogramma Nickelodeon

Nadat de bekende Nickelodeonpresentator Bart Boonstra 

in 2017 leerde vissen, nam de jeugdige vlogger Viskid Boaz 

hem ook in 2018 mee op visavontuur. De nieuwe serie 

‘Bart gaat vissen’, mogelijk gemaakt door Sportvisserij 

Nederland, omvatte drie afleveringen waarin Bart op 

leuke wijze de fijne kneepjes van het streetfishing, 

feeder vissen en zelfs een beetje vliegvissen kreeg uitge

legd. Ondanks de ietwat tegenvallende kijkcijfers hebben 

dankzij een uitgebreide onlinecampagne en extra inzet 

van uitgezonden promo’s toch ruim 600.000 kinderen 

kennis genomen van de sportvisavonturen van Bart en 

Boaz.

Vloggers gaan vissen

De jeugd kijkt steeds minder televisie en veel meer naar 

YouTubevideo’s en sociale media. Om hen te bereiken 

heeft Sportvisserij Nederland daarom in 2018 voor het 

eerst YouTubeiconen Enzo Knol en Jeremy Frieser 

ingezet voor het maken van een visvlog. Zij reageer

den enthousiast en in twee spetterende vlogs nam 

Sportvisserij Nederlandmedewerker Daniël Weijers de 

mannen mee op een streetfishingvisavontuur in Utrecht 

en Amsterdam. De twee video’s waren samen goed voor 

bijna 800.000 views. Het overgrote deel van de kijkers 

bestaat uit jeugd tussen de 8 en 20 jaar.

Hét VISblad en VISionair

Hét VISblad is het maandelijkse 

magazine voor de Nederlandse 

sportvisser. De maandelijkse 

oplage is circa 75.000 stuks. 

Inhoudelijk en qua vormgeving 

en fotografie, heeft dit blad in 

2018 een verdere kwaliteits

impuls gekregen. Twee keer 

verscheen Hét VISblad met een 

speciale regioeditie. Dit betreft 

een acht pagina’s groot mid

denkatern met sportvisnieuws uit 

een van de zeven verschillende 

federatiegebieden, dat in aanvul

ling op de reguliere rubrieken wordt geproduceerd. Deze 

twee nummers zijn als extra service bij de VISpas in een 

oplage van 450.000 stuks gratis verstuurd naar alle 

VISpashouders. 

Het vakblad VISionair beleefde haar vijftigste uitgave 

in een opgefriste opmaak. Naast fraai geïllustreerde 

wetenschappelijke, onderzoeks en beleidsartikelen in het 

nog steeds uitdijende veld van vis, visstand en visserij, 

is er ook ruimte voor literatuur, schilderkunst, fotografie 

en historische beschouwingen die allemaal in het teken 

staan van de vis. 

Veel free publicity

Behalve in de eigen programma’s en magazines kwam de 

sportvisserij ook elders in de media uitgebreid voor het 

voetlicht. Dit was in vele gevallen naar aanleiding van de 

56 door Sportvisserij Nederland verzonden persberich

ten – waarvan er 27 in het teken stonden van de nationale 

en internationale wedstrijdvisserij – maar ontstond ook 

soms organisch.

Zo waren er in 2018 twaalf sportvisserijgerelateerde 

reportages in actualiteiten en nieuwsprogramma’s op 

televisie. De items in onder meer Hart van Nederland, 

RTL Boulevard, Een Vandaag en het Jeugdjournaal trokken 

geregeld een miljoen kijkers of meer. Het evenement 

Sharkatag wist wederom diverse nieuwsrubrieken te 

halen. Verrassend was de aandacht voor de hengelsport 

in Linda’s Zomerweek op RTL 4. Hierin was Jochem 

Myjer te gast die uitgebreid vertelde over zijn  grootste 

passie: vissen. Het programma werd door ruim 1,5 miljoen 

mensen bekeken. In december werd op NPO 2 ‘Wildernis 

onder water’ uitgezonden. In deze twaalfdelige serie 

stonden in elke uitzending een of meerdere vissoorten 

centraal. Sportvisserij Nederland heeft mede voor het 

startbudget gezorgd en veel ideeën voor de opnames 

aangeleverd. De natuurserie trok gemiddeld 400.000 

kijkers per aflevering.

De landelijke dagbladen en magazines hadden veel 

aandacht voor het sportvissen. Dit betrof vaak grote 

reportages, zoals in de Linda Meiden van maartapril met 

als kop ‘Viswijven’. In Panorama verscheen een artikel 

over vissen op meerval (‘Jagen op de grootste vis van 

Nederland’) en De Volkskrant publiceerde op 30 mei een 

uitgebreid artikel over de Green Deal (‘Op naar een lood

vrije generatie’). Veel aandacht was er voor de populari

teit van het sportvissen onder jongeren. In het Algemeen 

Dagblad (1 december) een stuk over ‘YouTubers met 

een hengel’ en een spread in het Haarlems dagblad (18 

augustus) ‘Kinderen vaker aan de hengel’. In de zomer 

verscheen in het Algemeen Dagblad de serie ‘Vissen 

met Jan’, een reeks portretten waarbij politiek verslag

gever Jan Hoedeman gaat vissen met een politicus. NRC 

startte op 16 oktober een serie van schrijver Mohammed 

Benzakour onder de titel: ‘Dagboek van een visser’. 



Fishing in Holland

Via actieve promotie in buitenlandse hengelsportmedia 

is Nederland in 2018 internationaal verder op de kaart 

gezet als topvisbestemming. Het geoptimaliseerde 

online platform www.fishinginholland.nl trok 161.000 

unieke bezoekers, een grote stijging ten opzichte van 

2017 (178% meer bereik). Er werden twintig artikelen 

geplaatst in buitenlandse (vooral Duitse) sportvismagazi

nes, met een totaal leesbereik van 1,2 miljoen. Daarnaast 

hebben op uitnodiging en onder begeleiding van 

Sportvisserij Nederland diverse buitenlandse camera

ploegen visvideo’s gemaakt over het sportvissen in 

Nederland. Onder hen zijn YouTubekanaal Kanalgratis, 

het Duitse AngelnPlus en Fisch & Fang en het Spaanse 

kanaal Caza Y Pesca. Zij zorgden voor enkele honderd

duizenden online views. 

In 2018 zijn vier digitale nieuwsbrieven verstuurd 

naar gemiddeld ruim 20.000 Duitse emailadressen 

(VISpashouders en nieuwsbriefaanmeldingen) en er is 

een nieuwe, verbeterde versie van de Fishing in Holland

folder in het Duits, Engels, Pools en Nederlands uitge

bracht. De folder is in hoge oplage verspreid onder de 

recreatiesector, waarmee in 2018 verdere samenwerking 

is gezocht. De toeristischrecreatieve waarde van de 

hengelsport is hiermee extra benadrukt en vergroot. 

Via de eigen media is in 2018 ook richting Nederlandse 

sportvissers actief gecommuniceerd over het Fishing 

in Hollandplatform en daarmee over de mogelijkheden 

voor een visweekend, week of vakantie in eigen land.

Sportvisserij Loodvrij

Op 22 mei is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij onder

tekend. Deze heeft als doel de komende jaren het gebruik 

van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen. 

Op veel plekken in de samenleving is het gebruik van 

lood al teruggedrongen en/of verboden (zoals in benzine, 

verf, waterleidingen en in de jacht). De Nederlandse hen

gelsport zet zich in voor een schoon watermilieu en daar 

hoort lood niet in thuis. Het bevorderen van het gebruik 

van milieuvriendelijke alternatieven zoals steen, beton en 

ijzer vormt de basis. Via Hét VISblad en andere hengel

sportmedia is iedere maand voorlichting verzorgd over 

het vissen met deze milieuvriendelijke alternatieven, de 

hengelsporthandel is gestimuleerd deze meer aan te 

bieden en ruim honderd alternatieven zijn getest op hun 

milieuvriendelijke samenstelling. 

Diverse buitenlandse cameraploegen  

maakten video’s over het sportvissen in Nederland.
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Het totaal aantal bezoeken aan de diverse websites van 

Sportvisserij Nederland steeg in 2018 met ruim 9% naar 

bijna 2,8 miljoen door ruim 1,9 miljoen bezoekers. Zij 

bekeken in totaal negen miljoen pagina’s. De  topmaanden 

waren mei en augustus. Het mobiele gebruik van de 

websites steeg verder van 60% naar 64%.

De meest bezochte websites zijn sportvisserijnederland.nl,  

vispas.nl, fishinginholland.nl en visplanner.nl (samen 

zo’n 88% van alle bezoeken). In november is de website 

vispas.nl volledig vernieuwd, waarbij meerdere type 

documenten (zoals de VISpas, toestemmingen, jeugd

vergunning) allemaal via één website te bestellen zijn.  

De website is gekoppeld aan het portaal MijnSportvisserij.

Het aantal verenigingswebsites mogelijk gemaakt door 

Sportvisserij Nederland via Mijnhengelsportvereniging.nl 

steeg van 345 naar 359. 

Social Media

Het aantal likes op de corporate Facebook fanpage steeg 

van 59.000 naar 73.000. Het totale bereik van de pagina 

steeg van 10,3 miljoen naar 10,8 miljoen personen. 

Instagram is in 2018 beperkt ingezet. Het aantal volgers 

steeg van 3.800 naar 5.500 personen. Instagram ken

merkt zich door een iets jonger publiek.

YouTube

Sportvisserij Nederland voegde 59 video’s toe in 2018. 

Er werd drie miljoen keer een video bekeken, wat zorgde 

voor ruim 13 miljoen kijkminuten. Er kwamen 5.600 

abonnees bij, waarvan 11% uit België. Van de kijkers is 

48% tussen de 2544 jaar, 22% is jonger dan 25 jaar.

Digitale nieuwsbrieven

Bij elkaar werden vier miljoen emails verstuurd naar 

diverse doelgroepen over uiteenlopende onderwerpen.

Het aantal abonnees voor de sportvisserijnieuwsbrief 

steeg met 4,3% naar 296.000 abonnees. In totaal 

werden bijna 3,5 miljoen emails verstuurd, waarvan 30% 

werd geopend.

Het aantal abonnees op de verenigingsnieuwsbrief voor 

bestuurders en vrijwilligers van hengelsportverenigingen 

daalde met 11% naar 7.800 abonnees. Aan deze groep 

werden bijna 81.000 emails verstuurd, waarvan 41% 

werd geopend.

Naast deze nieuwsbrieven werd dertien keer een thema

email verstuurd over onder meer Fishing in Holland, 

VIS TV, AVG, de ALV, Discovery, het jeugdevent in 

Spaarnwoude en de ZeeVISpas.

Apps

Het afgelopen jaar werden de diverse apps van 

Sportvisserij Nederland ruim 96.000 keer  gedownload. 

De VISplanner was de meestgedownloade app met 

in totaal ruim 73.000 downloads, gevolgd door de 

VISsengids app met ruim 16.000 downloads.

Facebook-fans per leeftijdscategorie.

Aantal bezoeken aan websites van Sportvisserij Nederland per jaar.

Digitale communicatie



Ondersteuning hengelsportverenigingen

Gebruik online verenigingsservice

Op de website www.hsvservice.nl vinden bestuurders 

van hengelsportverenigingen en hun vrijwilligers allerlei 

informatie en ondersteunende services. De informatie 

op deze online verenigingsservicesite wordt continu 

geactualiseerd en aangevuld met nieuwe infobladen 

over bijvoorbeeld het uitvoeren van een verantwoord 

en planmatig viswaterbeheer en de promotie van de 

hengelsportvereniging.

Opleiding vrijwilligers

Sportvisserij Nederland organiseerde, deels met externe 

docenten, diverse cursussen voor bijna vijfhonderd 

vrijwilligers. 

Cursus/voorlichtingsavond Aantal deelnemers in 2018

Controle Sportvisserij 116

VIScoach (Jeugdbegeleiding) 171

Cursus VISmeester 66

Cursus Wedstrijdcontroleur 1

Opfrisavond Controle 
sportvisserij

52

Training (kort) Visdocumenten 67

Praktijkopleiding Electrovisserij 22

Totaal 495

Publieke presentaties

Nationale Hengeldag

Op zaterdag 26 mei vond de Nationale Hengeldag plaats. 

Diverse hengelsportverenigingen hebben activiteiten 

gehouden binnen de bebouwde kom, waarbij geïnteres

seerden zelf ook konden vissen. 

Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek vond plaats van 15 tot en met 

29 september, waarbij enkele hengelsportverenigingen 

activiteiten hebben georganiseerd. De landelijke opening 

was in Deventer.

Vissen met ouderen: Samen vissen

Sportvisserij Nederland en het IVN hebben in 2018 de 

basis gelegd voor een landelijk project ‘Samen vissen’. 

Aanleiding was het succesvolle project Visserslatijn, 

opgezet door Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 

en IVN, waarbij visdagen voor bewoners van zorgcentra 

worden gehouden. 

Bij ‘Samen vissen’ wordt de aanpak van het project 

Visserslatijn uitgebreid met acties die het op individuele 

basis samen vissen met ouderen stimuleren.
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Beurzen en events

In 2018 werd deelgenomen aan de Nationale hengelsport

beurzen CARP in Zwolle, VISMA in Rotterdam, de 

Hengelsport en Botenbeurs in Utrecht en EFTTEX in 

Amsterdam. Op de beurzen werd onder meer een groot 

Jeugdplein ingericht om kinderen te enthousiasme

ren voor de sportvisserij. Ook werd op deze beurzen 

samen met enthousiaste standhouders een Stekkie 

Jeugdparcours gehouden. Op de VISMA werd dit jaar 

groots afscheid genomen van VIS TVpresentator Ed 

Stoop.

In maart werd samen met VISmeesters van Sportvisserij 

Fryslân en Sportvisserij MidWest Nederland een educa

tieve stand verzorgd tijdens de opening van de mani

festatie Afsluitdijk Wadden Center in Korwerderzand. In 

september verzorgde Sportvisserij Nederland tijdens 

een grote buitenmanifestatie met de Haringvliet 

Droomfondspartners, clinics over vissen met bellyboats, 

viskayaks en vliegvissen. Verder verzorgden medewerkers 

in het hele land bij federaties, hengelsportverenigingen 

en derden een groot aantal presentaties over sportvisserij 

en visstandgerelateerde onderwerpen.

Jeugdwerk

Stekkie Magazine en Stekkie.nl

Alle kinderen met een JeugdVISpas of  jeugdvergunning 

ontvangen jaarlijks vier keer het Stekkie Magazine. De 

oplage bedraagt circa 30.000 stuks. Stekkie.nl is de 

jeugdwebsite voor sportvissers van 8 tot 14 jaar. Zij 

vinden er informatie over sportvissen waaronder de 

sportvisregels. Ook wordt er achtergrondinformatie 

gegeven over de artikelen in het Stekkie Magazine. Er 

is een spreekbeurtservice en er zijn leuke visfilmpjes te 

bekijken.

Visles op de basisschool

Met het opleiden van 171 VIScoaches en 66 VISmeesters is 

een nog stevigere basis gelegd voor een verdere opscha

ling van het Vissenschoolprogramma. De promotie van 

vislessen via het Stekkie Magazine heeft eveneens een 

extra impuls gegeven aan de vraag naar vislessen. 

Het Vissenschoolprogramma van Sportvisserij 

Nederland is met een groei van 33% ten opzichte van 

2017 zeer succesvol verlopen. In 2018 werden 645 visles

sen gegeven aan bijna 15.000 kinderen, allen leerling 

van groep 7 of 8 van de basisschool of de eerste klassen 

van het voortgezet speciaal onderwijs. VISmeesters, 

VIScoaches, andere vrijwilligers en ruim 150 hengelsport

verenigingen en hengelsportfederaties verzorgden de 

vislessen. Het programma werd ondersteund met gratis 

lespakketten, hengelmateriaal en cursussen voor de 

vrijwilligers.

Groots jeugdvis-event in Spaarnwoude

Op 18 augustus heeft Sportvisserij Nederland het 

grootste jeugdvisevent ooit gehouden onder de naam 

Viskampioen 2018. Ruim 1.500 bezoekers kwamen hier

voor naar recreatiegebied Spaarnwoude. Het evenement, 

grotendeels georganiseerd door vrijwilligers, was een 

spektakel voor de jeugdige sportvisser. Er waren diverse 

activiteiten zoals varen met bellyboats en kajaks, alles 

leren over diverse hengelsportdisciplines door profes

sionals waaronder Ed Stoop, maar er waren ook andere 

activiteiten zoals springkussens, een hindernisbaan en 

foodtrucks.

De communicatie van het evenement verliep deels 

via Nickelodeon en het programma ‘Bart gaat vissen’. 

Kinderen werden tijdens dit programma aangemoedigd 

om hun mooiste vangsten te posten op www.viskam

pioen2018.nl. Vanuit deze vangsten werden de twee 

viskampioenen (Bobby Oostendorp en Lieke Boersma) 

gekroond.

Mediaaandacht was er onder meer van Hart van 

Nederland, de IJmuider Courant, Heemstede Nieuws en 

het Haarlems Dagblad. Daarnaast hebben een aantal 

populaire visvloggers tijdens het event gefilmd. Het 

totale mediabereik was circa 1,5 miljoen mensen.

Gratis online jeugdvergunning

Via de website van steeds meer hengelsportverenigingen 

en de federaties Groningen Drenthe en Friesland kunnen 

kinderen die beginnen met vissen, online een gratis 

jeugdvergunning downloaden. In 2018 hebben ruim 

2.300 kinderen hiervan gebruik gemaakt.

In recreatiegebied Spaarnwoude vond een groot  

jeugdvisevent plaats.



 HOOFDSTUK 6

Wedstrijden

Anja Groot werd in 2018 voor de derde 

keer wereldkampioen zoetwatervissen.
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Het jaar 2018 was een topsportjaar om nooit te vergeten. Anja Groot, Ruud van Noord, Luciën de 
Rade en Team Holland U25 Zoet behaalden in 2018 gezamenlijk vier wereldtitels voor Nederland. 
Voor Groot was dit zelfs haar derde gouden medaille in vier jaar tijd. Maar ook in de regio werd 
wedstrijdvissen op de kaart gezet. De eerste regionale wedstrijdcoaches werden aangesteld en 
gingen aan de slag met het vistalent binnen de federatie. 

Beleidsplan ‘Als Team naar de Top’

Nu de georganiseerde sportvisserij inmiddels over de 

helft van de beleidsperiode 20162020 is, kan een eerste 

tussenstand worden opgemaakt. De gehele sportvisserij 

is sinds 2016 bezig met het vergroten van de wedstrijd

participatie (breedtesport) en het behalen van (gouden) 

medailles (topsport). In 2018 is wederom een stap voor

waarts gezet bij het verwezenlijken van deze doelstel

lingen. Nederland behaalde negen medailles op de ver

schillende mondiale eindtoernooien en ieder jaar wordt 

ingezet op een groei in de deelnemersaantallen.

Vier keer goud

Ze was al wereldkampioene in 2015 en 2017, maar ook 

in 2018 liet Anja Groot zien dat zij de beste wedstrijd

visster ter wereld is. Hiermee leverde Groot een unieke 

prestatie: nog nooit werd een vrouw driemaal individueel 

wereldkampioen. 

Het tweede hoogtepunt van 2018 was de wereldtitel 

voor de U25juniorenploeg. Als team wereldkampioen 

worden is het hoogst haalbare binnen de wedstrijdsport. 

De ploeg van bondscoaches Nico Bakkernes en Dieter 

Friederichs maakte in Italië (WK Junioren Zoet) een 6e 

plaats in de tussenstand goed en stond na de tweede 

wedstrijddag op de hoogste trede van het podium. 

Tijdens datzelfde WK was er ook individueel succes. 

Luciën de Rade pakte de individuele wereldtitel en ging 

dus met twee 

gouden medailles 

naar huis. 

Tot slot kon ook 

Ruud van Noord 

een gouden plak 

aan zijn prijzenkast 

toevoegen. Op het 

WK Kust in Ierland 

nam hij het stokje 

over van Frank 

Peene (wereldkam

pioen 2017). 

Wedstrijdkalenders overvol

Dat het goed gaat met de wedstrijdvisserij is niet alleen 

aan de top te merken. Wie een rondje langs de velden 

maakt, hoort veelvuldig dat de wedstrijdkalenders 

overvol zitten en dat er weinig nieuwe wedstrijden 

kunnen worden georganiseerd. Ook is te zien dat de 

wedstrijdsport fragmenteert. Waar vroeger alleen de 

klassieke disciplines werden voorzien van wedstrijd

elementen, ontstaan er nu allerlei nieuwe disciplines 

(zoals streetfishing). Dit vraagt om een georganiseerde 

wedstrijdstructuur op maat.

Federatieve wedstrijdcoaches 

Om te professionaliseren op het gebied van topsport is 

het afgelopen jaar de groep bondscoaches flink uitge

breid. Albert Meijer is aangesteld als bondscoach van 

de Masters Zoet, Ron Steijvers en John Savelkoul zijn 

toegevoegd aan de Junioren Zoet ploeg (U20) en Marcel 

Noort heeft het stokje overgenomen van Bennie Wijnings 

als bondscoach Kust Dames. Om deze professionalise

ringsslag door te trekken naar de breedtesport heeft 

Sportvisserij Nederland samen met de federaties de 

federatieve wedstrijdcoach in het leven geroepen. Iedere 

federatie heeft straks een of meerdere wedstrijdcoaches 

om talent in de regio te scouten, begeleiden en coachen. 

In 2018 zijn de eerste zeven federatieve wedstrijdcoaches 

gestart.

Derde editie Sportvisserij Nederland Topsportgala

In 2018 werd voor de derde maal het Sportvisserij 

Nederland Topsportgala gehouden. Dit jaar voor het 

eerst voor de gehele wedstrijdvisserij. Ruim 500 wed

strijdvissers uit de dobber, feeder, karper, kust, boot 

en vliegvisserij, vulden Topsportcentrum Papendal. 

Het bestuur reikte diverse erespelden uit. Voor het eerst 

werd er ook een Sportvisserij Nederland oeuvreprijs 

uitgereikt. Tijdens een staande ovatie van het  aanwezige 

publiek ontving Lud Wever deze prijs voor bewezen 

diensten voor de hengelsport en de wedstrijdvisserij in 

het bijzonder. 

Partners in wedstrijdsport

Sportvisserij Nederland had al deze prestaties en ont

wikkelingen niet kunnen bereiken zonder de support 

van verschillende partners in de wedstrijdsport. Evezet 

als sponsor van alle zoetwatercompetities (Nationale 

Teamcompetitie, Nationale Teamcompetitie Dames en 

U20 en de Nationale Teamcompetitie Feeder) en Team 

Holland Junioren Zoet (U20 en U25). Voor de twee 

feederploegen van Team Holland heeft Sportvisserij 

Nederland een goede partner gevonden in Preston 

Innovations. Tronixpro was in 2018 voor het laatste jaar 

partner van Sportvisserij Nederland. Zij sponsorden de 

Kust Heren en Kust Junioren (U21) ploegen van Team 

Holland. Tot slot heeft Sportvisserij Nederland in SD 

Sportswear (en met name het merk Acerbis) een partner 

gevonden die alle wedstrijdkleding verzorgt voor Team 

Holland.

Ruud van Noord in actie in Ierland.



Resultaten nationale wedstrijden

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

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

Open Nationaal Kampioenschap Junioren

8 september – Beukerskanaal, Steenwijk

U25: 20 t/m 24 jaar – 3 vakken

ONK 26    (in 2017: 24)

1 Juul Slabbers, HSV Sint Petrus, SV Limburg 5780 gr.

2 Johnno van de Haar, HSV Renswoude, SV MidWest Nederland 4260 gr.

3 Roy Brinks, HSV Ons Vermaak, SV OostNederland 3990 gr.

U20: 15 t/m 19 jaar – 3 vakken

ONK 53    (in 2017: 57) 

1 Jacco Terpstra, HSV de Rietvoorn, SV Fryslân 2930 gr.

2 Nick Knipscheer, HSV de Voorn, HSF Midden Nederland 2670 gr.

3 Nick Eestermans, HSV Beesd e.o., HSF Midden Nederland 2030 gr.

U15: t/m 14 jaar – 3 vakken 

ONK 40    (in 2017: 46)

1 Luc Berends, HSV 't Alvertje, HSF Midden Nederland 3330 gr.

2 Dennis Arkenbout, SHV de Watergeus, SV Zuidwest Nederland 3230 gr.

3 Damian Postma, HSV de Rietvoorn, SV Fryslân 2140 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Dames 

1 september – Noord Hollandskanaal (Akersloot)

ONK 33    (in 2017: 30)

1 Ingeborg Audenaerd 6.235 gr.

2 Kira Epping 5.785 gr.

3 Geertje Veenstra 3.775 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren 55-

25 augustus  Prinses Maximakanaal, Den Bosch

ONK 57    (in 2017: 72) 

1 JanBart Uuldersma, HSV Gauw Tevreden, HSF Groningen Drenthe 2785 gr.

2 Wouter Meulman, HSV de Blankvoorn, HSF Groningen Drenthe 1465 gr.

3 Juul Slabbers, HSV Sint Jan, SV Limburg 1375 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren 55+

25 augustus  Prinses Maximakanaal, Den Bosch

ONK 55    (in 2017: 68)

1 Frits van Eeuwijk, HSV de Alver, HSF Midden Nederland 1160 gr.

2 Gerard Lodder, HSV de Rietvoorn, SV MidWest Nederland 1085 gr.

3 Jos Schilders, Oisterwijkse HSV De Sportvissers, HSV Zuidwest Nederland 785 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Feeder, 1 september – Noord Hollandskanaal (Akersloot)

ONK 101    (2017: 105) 

1 Jarno Enting, HSV Schaopwas, SV Groningen Drenthe 20.100 gr.

2 Bennie Reulink, Visclub de Liemers, HSF Midden Nederland 15.435 gr.

3 Danny Flipsen, HSV de Noordervaart, SV Limburg 14.125 gr.
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Open Nationaal Kampioenschap Teams

15 september  Noord Willemskanaal, Vries

ONK 17 teams (in 2017: 14) 

1 Evezet Trabucco Fishing Team 29 pnt 17.470 gr.

2 HSV de Voorn Rhenen  Team 2 29 pnt 17.060 gr.

3 HSV 't Baarsje Maver Zammataro Team 30 pnt 16.930 gr.

Finale Federatief Clubkampioenschap

27 oktober  Pr. Margrietkanaal

1 HSV de Rietvoorn  SV Fryslân 207 pnt 41.895 gr.

2 HSV YdeDe Punt  SV Groningen Drenthe 169 pnt 34.215 gr.

3 HSV Steenwijk  SV OostNederland 168 pnt 33.075 gr.

NK Vliegvissen 

7 oktober  Witvis, Dode Maas bij Rossum

NK 47    (in 2017: 44) 

1 Bram Zanis 10 pnt.

2 René Koops 19 pnt.

3 Ton van Gelder 29 pnt.

NK Baarsvissen

7 oktober  Water HSV De Poel

NK 51    (in 2017: 54)

1 Jeroen Buijs, HSV Ringdijk 195 ex.

2 André van Kleef, HSV de Schele Posch 183 ex.

3 Remco Heida, HSV de Schele Posch 173 ex.

Nationale Teamcompetitie Zoetwatervissen

NTC: 6 wedstrijden van maart t/m september

NTC Dames + U20 teams: 4 wedstrijden van september t/m oktober

NTC Feeder: 6 wedstrijden van maart t/m oktober

NTC 127    (in 2017: 142)

NTC Dames + U20 69    (in 2017: 70) 

NTC Feeder, nieuw in 2018, 52 dlnrs.

NTC Teams: 19 teams (in 2017 :22)

1 Evezet Trabucco Fishing Team 163 kl.pnt 117.860 gr.

 Bestaande uit: Jeffrey en Nico Bakkernes, Daan en Frans van Berkel,  

Vasco Besseling, Nick Eestermans en Wim Fühler

2 Team Maver Zammataro  167 kl.pnt 108.685 gr.

3 Van Den Eynde Nederland 182 kl.pnt 107.415 gr.

NTC Individueel

1 Dieter Friederichs, Team Limburg 9 kl.pnt 29.725 gr.

2 Peter Post, Team Maver Zammataro 12 kl.pnt 25.040 gr.

3 Jeffrey Bakkernes, Evezet Trabucco Fishing Team 13 kl.pnt 30.490 gr.

NTC Dames + U20: 16 Teams (in 2017: 16)

1 Evezet Trabucco Jeugdteam 51 pnt 123.530 gr.

 Bestaande uit: Collin Besseling, Nick Eestermans, Teun Jansen,  

Mart Klein Wolterink, Yannick Besseling (res) 

 Coach Frans van Berkel

2 Van Den Eynde Turboteam 61 pnt 107.970 gr.

3 SV Limburg 1 99 pnt 83.060 gr.



NTC Dames + U20 Individueel

1 Colling Besseling, Evezet Trabucco Jeugdteam 3 pnt 43.645 gr.

2 Anja Groot, Van Den Eynde Turboteam 6 pnt 30.520 gr.

3 Twan Swart, van Den Eynde Turboteam 6 pnt 26.680 gr.

NTC Feeder: in 2018 voor de 1e keer - 8 teams

1 Dutch Feeder Squad 90 pnt 116.190 gr.

 Bestaande uit: Marcel Boel, Arjan Klop, Jan Willem Nijkamp,  

Frank van der Schaft, Jurgen Spierings, Corné Klop (res.)

2 Team Preston Innovations 92 pnt 111.790 gr.

3 Team JWP Waterservice 100 pnt 113.810 gr.

NTC Feeder Individueel

1 Frank van der Schaft, Dutch Feeder Squad 9 pnt 20.405 gr.

2 Marcel Boel, Dutch Feeder Squad 9 pnt 20.125 gr.

3 Ramon Ansing, Team JWP Waterservice  10 pnt 27.595 gr. 

Topcompetitie Karper

4 wedstrijden van april t/m oktober – 29 koppels (in 2017: 32)

1 Stephan van Beveren en Sjaak Dekker 5 kl.pnt 40.115 gr.

2 Jan Schildmeijer en Jan Steen 6 kl.pnt 21.245 gr.

3 Kevin van der Heijden en Nick van Elst.  7 kl.pnt 52.080 gr.

Open NK Kustvissen Junioren

5 mei – Domburg, Zeeland

U21: 13    (in 2017: 20)

1 Adriaan Linge, HSV De Zeebaars 8 ex. 143 gr.

2 Ardjan Dorst, HSV De Zeebaars 7 ex. 124 gr.

3 Machiel Wielaard, HSV De Zeebaars 2 ex. 50 gr.

U16: 12    (in 2017: 13)

1 Pedro van Sluijs, HSV Westkapelle 7 ex. 119 cm

2 Daan Kusse, HSV Westkapelle 5 ex. 89 cm

3 Geert van Eenennaam, HSV De Zeebaars 4 ex. 75 cm

Open NK Kustvissen Dames

5 mei – Domburg, Zeeland – 17    (in 2017: 16)

1 Marloes Donkers, HSV Westkapelle 8 ex. 161 cm

2 Francis Danen, HSV Westkapelle 7 ex. 137 cm

3 Ilonka Rijnberg, HSV De Oosterschelde Vissers 6 ex. 133 cm

Open NK Kustvissen Individueel 

24 november  Noordwijk

ONK 101    (in 2017: 109)

1 Wout van Beijeren, HSV IJZZV 7 ex. 181 cm

2 Adrie Aarden 7 ex. 175 cm

3 Martijn Westdorp 6 ex. 147 cm

Nationale Teamcompetitie Kustvissen (onder auspiciën van Sportvisserij Nederland)

35 teams (in 2017: 34) 

1 Team Cinnetic 24 pnt

2 Spro Zeevisteam 35 pnt

3 Hengelsport Westland 36 pnt
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Topcompetitie kustvissen junioren/dames 

22 september en 1 december  Zeeland

U16: 13 dlns. (in 2017: 9) U21: 21    (in 2017: 20) Dames 9    (in 2017: 11)

U16:

1 Daan Kusse, HSV Westkapelle 13 pnt 416 cm

2 Maarten van Beek, HSV Reimerswaal 16 pnt 332 cm

3 Mathias Baas, HSV Reimerswaal 16 pnt 304 cm

U21:

1 Erik Hollestelle, HSV Reimerswaal 14 pnt 498 cm

2 Rick van Gastel, HSV Streijenvissers 17 pnt 460 cm

3 Rik van Koeveringe, HSV Westkapelle 19 pnt 301 cm

Dames:

1 Clarinda van de Zande, HSV Westkapelle 8 pnt 292 cm

2 Marloes Donkers, HSV Westkapelle 16 pnt 171 cm

3 Christel Verhage, HSV Westkapelle 17 pnt 217 cm

NK Bootvissen

17 juni – Oosterschelde vanuit Neeltje Jans (vanaf 2017: Catch en releasesysteem)

NK 20    (2017: 20) – Selecties 40    (in 2017: 38)

1 Remco Geuze, HSV Oosterschelde Vissers

2 Sjaak Verburg, HSV de Edelkarper

3 Henri Karremans, HSV Heense Molense Sportvissers

Topcompetitie bootvissen 

4/11, 18/11 2018 en 6/1 2019 – Neeltje Jans/Vlissingen – 10 dlnrs.

1 Pim Troost, HSV De Edelkarper 132 ex. 18 kl.pnt

2 Sjaak Verburg, HSV De Edelkarper 131 ex. 19 kl.pnt

3 Frank van Schilt, HSV Heense Molense Sportvissers 121 ex. 21 kl.pnt

Tijdens het Topsportgala werd het  

succesvolle team junioren U25 gehuldigd. 



Resultaten internationale wedstrijden

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

Zoetwatervissen
Walterland

Team van den Eynde Nederland

14  15 april: Hongarije – 38 teams – 6e plaats

WK Feeder Korpsen

28 mei  3 juni: Wit Rusland – 22 landen – 11e plaats

WK Zoetwater Veteranen

10  17 juni: Stara Mura, Zabnik, Kroatië

18 landen  7e plaats

WK Zoetwater Korpsen

Team Maver Zammataro

18  24 juni: Szeged, Rowing Canal, Hongarije

28 landen – 12e plaats

WK Feeder

1  8 juli: Circondariale Canale Le Vallette, Italië

29 landen  2e plaats

Meerlanden Zoetwater

Evezet Trabucco Team 

27 juni  1 juli: Ombrone, Grosetto, Italië

6 landen – 3e plaats 

EK Zoetwater Individueel/Landenteams

15  22 juli, Sava River Radece, Slovenië

30 landen – 10e plaats 

WK Zoetwater Junioren

29 juli  4 aug: Cavo Lama Canal, Novi di Modena, Italië

U20 – 15 landen – 5e plaats

3e plaats individueel: Nick Eestermans

U25 – 14 landen – 1e plaats

Team bestaande uit: Jeffrey Bakkernes, Danny Flipsen, 

Johnno van de Haar, Stefan Hooyman, Luciën de Rade, 

coaches Nico Bakkernes en Dieter Friederichs

1e plaats individueel: Luciën de Rade

WK Zoetwater Dames

20  26 augustus: Oder Canal, Wroclaw, Polen

17 landen – 4e plaats 

1e plaats individueel: Anja Groot

WK Zoetwater Individueel/Landenteams

3  9 september: Montemor Rowing, Portugal

22 landen – 11e plaats

WK Karper

3  6 oktober: Ada Ciganlija, Sava Lake, Servië

24 landen – 17e plaats

Meerlanden Junioren: Nederland-België- Duitsland

18  21 oktober: Lac Du Creuzwald, Duitsland  1e plaats

1e plaats individueel: Luciën de Rade

3e plaats individueel: Roy Vaanholt

Interland Nederland-Duitsland

10 – 11 november: Nederland  1e plaats

EK Vliegvissen 

6  12 juni: Zuid Bohemen, Tsjechië – 17 landen – 15e plaats 

WK Vliegvissen

17  23 september: Comano Terme, Trentino, Italië

28 landen – 16e plaats

Zoutwatervissen
Meerlanden Bootvissen

10  13 mei: Neeltje Jans, Nederland – 4 landen  1e plaats

1e plaats individueel: Ernest Ripson

2e plaats individueel: Pim Troost

3e plaats individueel: Henri Hachmer

WK Kustvissen Korpsen

19  26 mei: Catanzaro, Italië – 13 teams – 11e en 12e plaats

WK Bootvissen 

15  22 september: Setubal, Portugal

15 landen – 13e plaats 

WK Kustvissen Junioren

6  13 oktober: Manta Rota, Vila Real de Santo Antonio, 

Portugal 

U16: 8 landen – 8e plaats

U21: 8 landen – 3e plaats

3e plaats individueel: Rick van Gastel

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren

20  27 oktober: Conwy, Wales – 18 landen – 6e plaats

1e plaats individueel: Ruud van Noord

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames

20  27 oktober: Conwy, Wales – 12 landen – 6e plaats

Interland Kustvissen - Engeland-België-Nederland

9 – 10 november: Nederland  3 landen – 1e plaats

2e plaats individueel: Michel Mosselman
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Statistieken wedstrijdvissen

2011 2016 2017 2018

Deelnemers Nationale Competitie Zoet  
(Senioren en Dames+U20)

175 168 212 213

Deelnemers Nationale Competitie Feeder 57 59 40 52

Deelnemers NK Zoet (55 en 55+) 189 84 140 120

Deelnemers NK Jeugd Zoet (U15 + U20 + U25) 113 78 127 122

Deelnemers NK Feeder 87 81 105 101

Deelneemsters NK Dames  34 30 33

Deelnemers NK Teams (32 t) 160  (14 t) 70 (16 t) 80

Deelnemers Finale Clubkampioenschap  95 135 112

Deelnemers NK Zout Kust 217 107 109 103

Deelnemers NK Zout Kust Jeugd 45 38 33 25

Deelnemers NK Zout Kust Dames 19 14 16 17

Deelnemers Selectie Zout Boot 57 45 38 43

Teams en deelnemers Nationale Competitie Zout Kust (25 t) 125 (34 t) 170 (34 t) 170 (35 t) 175

Eindnotering 2011 2015 2016 2017

WK Junioren Zoet U18/U20 7e 11e 9e 5e en 3e ind.

WK Junioren Zoet U23/U25 7e 13e 7e 1e en 1e ind.

WK Senioren Zoet 4e 17e 9e 11e

EK Senioren Zoet 8e 11e 11e 10e

WK Dames Zoet 5e 12e 4e en 1e ind. 4e en 1e ind.

WK Veteranen 8e 5e 3e en 3e ind. 7e

WK Feeder 3e 12e 6e 2e

WK Feeder Korpsen   1e 3e

WK Senioren Kust Heren 12e 10e 2e en 1e ind. 6e en 1e ind.

WK Senioren Kust Dames 8e 3e 3e 6e

WK Junioren U21 3e 4e 8e 3e en 3e ind.

WK Junioren U16   3e en 3e ind. 8e

WK Bootvissen 14e 21e 12e 13e
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Organisatie
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Sportvisserij Nederland is de landelijke hengel-
sportkoepel van bijna 580.000 aangesloten 
sportvissers, 800 hengelsportverenigingen, 
zeven regionale federaties en de specialisten-
organisaties van vliegvissers, karpervissers en 
roofvissers. De jaarlijkse ledenvergadering stelt 
het beleid en de begroting vast. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het functioneren van de 
vereniging. De vereniging wordt ondersteund 
door het bureau met zo’n 50 medewerkers die 
beleidsvoorstellen doen en zorgdragen voor de 
uitvoering.

Bestuur

Het bestuur kwam in 2018 onder leiding van voorzitter 

Marjan van Kampen, zeven keer in vergadering bijeen. 

In januari stopte Theo Wilken (Limburg) als bestuurslid. 

Hij werd opgevolgd door Cornel van Schayck. Tijdens de 

ledenvergadering in juni nam Ben Biondina (Zuidwest 

Nederland) na vele jaren als bestuurslid afscheid. Hij 

werd opgevolgd door Wil van Gils. Eind juni overleed 

onverwachts Sjaak Koppers (Midden Nederland), waarna 

Ben van Til deelnam aan de bestuursvergaderingen. 

Verder gaf Wiegert Dulfer in november aan per januari 

2019 als bestuurslid te stoppen in verband met zijn  

deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Tijdens de bestuursvergaderingen werd onder meer 

gesproken over het jaarverslag en de jaarrekening 2017, 

de jaarlijkse bijstelling van de begroting en de besteding 

van extra gelden van de Nederlandse Loterij / NOC*NSF. 

Verder kwamen de voortgang van de Green Deal 

Sportvisserij Loodvrij, het instellen van nadere minimum 

en maximummaten voor vissoorten en de aanpak van de 

waterschapsverkiezingen 2019 aan de orde.

In navolging van het advies van de commissie De Vries 

(aanpak seksuele mistoestanden in de sport, ingesteld 

door NOC*NSF) werd besloten extra voorlichting te ver

zorgen over goed omgaan met elkaar in de hengelsport 

(zoals een veilig sportklimaat) en vertrouwenscontact

personen aan te stellen. 

Uit efficiencyoverwegingen werd besloten om, na 

akkoord van de ledenvergadering, de ZeeVISpas per 2019 

af te schaffen en de Financiële Beleidsadviescommissie 

in 2019 te beëindigen.

In september werd een werkbezoek gebracht aan het 

Droomfondsproject Haringvliet en de Haringvlietsluizen. 

In november werd conform de Code Goed Sportbestuur 

van NOC*NSF het bestuurlijk functioneren geëvalueerd. 

Aan de orde kwamen de thema’s integer handelen, de 

Voorzitter Marjan van Kampen voert 

het woord tijdens de ledenvergadering 

in het Sportcentrum Papendal. 



samenwerking binnen het bestuur, de samenwerking met 

het bureau en de verbinding met de achterban. Deze 

werden als goed gekwalificeerd.

Organisatie ontwikkeling

Begin 2018 werd door het bestuur een proces gestart 

om de hengelsportorganisatie aan te passen aan heden

daagse ontwikkelingen en toekomstbestendig te maken. 

Het doel hiervan is zo efficiënt en krachtig mogelijk 

de komende jaren de belangen van de sportvissers en 

hengelsportverenigingen te kunnen dienen. De huidige 

structuur van de koepelorganisatie dateert uit 1975. 

Onder leiding van de werkgroep Organisatieontwikkeling 

is door het adviesbureau Hiemstra & De Vries op 2 juni 

een ‘heidag’ gehouden voor bestuurders en medewerkers 

van de federaties en Sportvisserij Nederland, waarna 

vervolggesprekken met de afzonderlijke organisaties 

werden gehouden. Dit alles resulteerde in een eerste 

inventarisatierapport in oktober. Op basis hiervan zal het 

vervolgproces worden ingezet.

Ledenvergadering

Op 9 juni vond de algemene ledenvergadering plaats 

in het congrescentrum in Papendal. Deze werd vooraf

gegaan door een uitgebreide inspiratieochtend voor 

hengelsportbestuurders. 

Door de ledenvergadering werden het jaarverslag en de 

jaarrekening 2017, evenals de bijstelling van de begroting 

2018, vastgesteld. Tevens werd besloten tot nadere 

regelgeving in het huishoudelijk reglement over de uit

wisseling van viswateren door hengelsportverenigingen. 

Dit om voor de federaties met meer kracht het gesprek 

met hengelsportverenigingen te kunnen voeren over de 

landelijke toegankelijkheid voor alle aangesloten sport

vissers van openbare vaarwateren (die tot 2006 door 

alle sportvissers vrij konden worden bevist) en grotere 

regionale viswateren.

In 2018 werden de statuten aangepast en een overeen

komst met het Instituut Sportrechtspraak getekend, 

waarmee de tuchtrechtspraak binnen Sportvisserij 

Nederland bij dit instituut is ondergebracht.

Erespelden

Anja Groot ontving de gouden Sportvisserij Nederland

speld vanwege haar derde wereldtitel. Voor zijn verdien

sten voor de Nederlandse hengelsport kreeg vertrekkend 

VIS TVicoon Ed Stoop tijdens hengelsportbeurs Visma 

de gouden erespeld uitgereikt uit handen van Marjan  

van Kampen, voorzitter van Sportvisserij Nederland.  

Een zilveren erespeld werd uitgereikt aan Nico Bakkernes, 

Jeffrey Bakkernes, Luciën de Rade, Danny Flipsen, 

Johnno van de Haar, Stefan Hooyman en Ruud van 

Noord. Zij wisten allen in 2018 een wereldtitel te behalen 

in de sportvisserij.

Bureau

Het bureau heeft in 2018 uitvoering gegeven aan de 

activiteiten van Sportvisserij Nederland verwoord in dit 

jaarverslag. Ook vergde de invoering van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming veel inzet.

Met medewerkers van de federaties werd periodiek het 

zogenaamde beroepskrachtenoverleg gehouden over 

thema’s als jeugd, visstandbeheer, communicatie en 

handhaving, teneinde beleid en werkzaamheden goed 

met elkaar af te stemmen. 

Ieder kwartaal was er overleg tussen de directeur en de 

personeelsvertegenwoordiging.

Binnen het bureau vonden een aantal aanpassingen 

plaats. Diverse medewerkers kregen een nieuwe functie, 

de afdelingen Kennis & Informatie en Advisering & 

Begeleiding werden samengevoegd tot de afdeling 

Onderzoek & Advisering, het managementteam (MT) 

werd verkleind tot de directeur en vier afdelingshoofden 

en er werd een MT+ (inclusief diverse projectleiders) 

ingesteld om breder in de organisatie discussies over 

beleidsitems te voeren. 

Vanwege pensionering, korter werken door enkele 

medewerkers, het vinden van een nieuwe werkkring en 

het beëindigen van enkele tijdelijke contracten werden 

binnen het bureau van Sportvisserij Nederland in 2018 

negen nieuwe medewerkers aangetrokken (allen op 

tijdelijke contractbasis). 

Door zeven langdurig zieke werknemers (op één na niet 

werk gerelateerd) was het ziekteverzuim helaas hoger 

dan normaal (5,3% in 2018; 3,5 % in 2017).

Eind 2018 telde het bureau 46,6 fte.

Scheidend VIS TVpresentator Ed Stoop kreeg de gouden 

erespeld uitgereikt.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2018

ACTIVA (€)  31 december 2018  31 december 2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

Hard en software 274.373 294.645

Inventaris 50.583 21.861

Voer en vaartuigen 44.227 66.934

369.183 383.440

Financiële vaste activa

Effecten 0 393.990

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 172.323 184.251

Overige vorderingen en overlopende activa 1.345.029 1.071.625

1.517.352 1.255.876

Liquide middelen 7.174.376 6.777.586

9.060.911 8.810.892

PASSIVA (€)  31 december 2018  31 december 2017

Eigen vermogen (vrij besteedbaar) 5.886.039 5.801.414

Kortlopende schulden

Crediteuren 458.324 225.998

Belastingen en premies sociale verzekeringen 197.787 211.421

Overige schulden en overlopende passiva 2.518.761 2.572.059

3.174.872 3.009.478

9.060.911 8.810.892
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Staat van baten en lasten over 2018

(€)

Resultaat 

2018 

Bijgestelde 

begroting 

2018

Verschil 

begroting/

resultaat

Resultaat 

2017

Baten

Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas) 8.044.920 7.910.000 134.920 7.695.064

Algemeen / vereniging 26.762 20.000 6.762 26.905

NOC*NSF / Nederlandse loterij 1.194.559 1.200.000 5.441 290.012

Advisering en begeleiding 153.888 100.000 53.888 77.447

Kennis en informatie 24.000 15.000 9.000 21.580

Communicatie 572.702 635.000 62.298 649.326

Educatie 6.980 5.000 1.980 100

Wedstrijden 68.997 100.000 31.004 59.096

10.092.808 9.985.000 107.808 8.819.530

Lasten

Algemeen / vereniging 177.145 190.000 12.855 232.909

NOC*NSF Contributie 137.596 140.000 2.404 133.490

NOC*NSF Besteding extra gelden 883.232 900.000 16.768

Belangenbehartiging 63.202 100.000 36.798 66.322

Advisering en begeleiding 253.978 250.000 3.978 212.150

Kennis en informatie 110.990 100.000 10.990 79.483

Visdocumenten en controle 1.692.139 1.650.000 42.139 1.533.972

Communicatie 1.749.298 1.700.000 49.298 1.706.079

Educatie 36.667 40.000 3.333 27.803

Wedstrijden 396.699 470.000 73.301 350.673

5.500.946 5.540.000 39.054 4.342.881

Personeelskosten 3.533.154 3.580.000 46.846 3.492.786

Afschrijvingen materiële vaste activa 158.459 145.000 13.459 144.937

Overige bedrijfskosten 840.667 845.000 4.333 789.286

Som der bedrijfskosten 4.532.281 4.570.000 37.720 4.427.009

Bedrijfsresultaat 59.582 125.000 184.582 49.641

Financiële baten en lasten 1.061 20.000 18.939 10.842

Bedrijfstechnisch resultaat 60.643 105.000 165.643 60.482

Verkoop / Koerswijziging effecten 23.982 5.000 18.982 108.444

Balanstechnisch resultaat 84.625 100.000 184.625 168.927

Resultaatbestemming:

 toevoeging bestemmingsreserve 50.000 100.000

 toevoeging algemene reserve 34.625 68.927

84.625 168.927



Bestuur en commissieleden (per juni 2019)

Bestuur Sportvisserij Nederland

Voorzitter

M.J.P. (Marjan) van KampenNouwen

E. m.kampen@sportvisserijnederland.nl

Communicatie

P.P. (Peter Paul) Blommers

E. p.blommers@sportvisserijnederland.nl

Water, visserij en visstandbeleid

Vacature

Penningmeester

Drs. M.E. (Marcel) Hölterhoff

E. m.holterhoff@sportvisserijnederland.nl

Ambtelijk secretaris

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

E. bongers@sportvisserijnederland.nl

Afgevaardigd vanuit de leden federaties

Sportvisserij Fryslân

Drs. O.P. (Obe) Veldman

E. o.veldman@sportvisserijnederland.nl

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

K.J. (Kasper) Doornbusch

E. k.doornbusch@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Oost-Nederland

J. (Jan) Telleman

E. j.telleman@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland

J.H. (Jan) van de Bovenkamp

E. j.bovenkamp@sportvisserijnederland.nl

Hengelsportfederatie Midden Nederland

B. (Bennie) van Til (wnd)

E. b.til@sportvisserijnederland.nl 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Dhr. mr. W.M.A. (Wil) van Gils

w.gils@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Limburg

Mw. ir. C.P. (Cornel) van SchayckNeeft

E. c.schayck@sportvisserijnederland.nl

Erelid

A.J. (Nol) Sweep

Commissaris wedstrijden 

Zoet

Willem Raven

Zout

Ron Gatowinas

COW-leden

Zoet

Chris Groen

Bart Schipper

Wietze de Haan

Dirk Vaatstra

Hans Keijman

Joep Vissers

BertJan Kogels

Mark Zwaan

Hans Koning

Zout

Rens de Jong

Gerrit van der Vliet

Hendrik Moolevlie

Leen van Wensen

Rindert Procee

Coaches

Zoetwatervissen

Senioren

Jan van Schendel

Stefan Verhoeven

Masters

Albert Meijer

Junioren

Nico Bakkernes

Ron Steijvers

Dieter Friederichs

John Savelkoul

Zoutwatervissen

Bootvissen

Henri Karremans

Kustvissen Senioren

Arthur van Tienen

Kustvissen Dames

Marcel Noort

Kustvissen Junioren

Martin van der Drift

Corné Westerlaken

Kantoor Sportvisserij Nederland
T. 0306058422

M. 0651787832

E. wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
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Bureau Sportvisserij Nederland (per juni 2019)

Joop Bongers, directeur

Frank Berteling, manager sportvisserij

Afdeling Bedrijfsvoering

Simone van den Essenburg (hoofd)

Sandra AlthofWilmot Joke Knaap

Evert Dijkhof Tineke Prins

Michaéla van Driel Ankie Steenbeek

Paulien Frentz Maikel Stegeman

Astrid Galis René Veltman

Lindsay de Haan Emmy de Wit

Cluster Visdocumenten & Controle

Gerben Koopmans (hoofd)

Jody Bekker Edith Snijders

Paula Klarenbeek Kitty Zaal

Ruud Pannekeet

Afdeling Belangenbehartiging

Fred Bloot (adjunctdirecteur)

Ruben Bil Jaap Quak

Nynke LelyStraatsma David Vertegaal

Marco Kraal

Afdeling Onderzoek en Advisering

Jan Kamman (hoofd)

Roland van Aalderen Connie Kolfschoten

Marcus de Boer  Gerard de Laak

Niels Brevé  Willem Romeijn

Emiel Derks  Remko Verspui

Gerrit van Eck  Robert Weijman

Willie van Emmerik  Paul Wijmans

Afdeling Communicatie en 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  Marijn Zaal

Adrie van der VeenSpeek



Overzicht aantal uitgegeven VISpassen

Het totaal aantal sportvissers aangesloten bij de hengel

sportverenigingen (VISpas, JeugdVISpas, ZeeVISpas en 

Extra VISpas) steeg met 1,51% ten opzichte van 2017. 

In 2018 zijn er door Sportvisserij Nederland 51.254 Kleine 

VISpassen verstrekt aan sportvissers die niet zijn aange

sloten bij een hengelsportvereniging.

Het aantal VISpassen en Kleine VISpassen dat in 2018 

werd uitgegeven steeg met 4.734 stuks ten opzichte van 

2017 (0,82 %). 

Het aantal aangesloten hengelsportverenigingen nam 

met twintig hengelsportverenigingen af in vergelijking 

tot 2017. 

Uitgegeven toestemmingen*

2015 2016 2017 2018

MeeVIStoestemming 8.736 9.982 9.826 10.288

NachtVIStoestemming 40.143 44.330 47.206 49.497

Derde Hengeltoestemming 15.276 17.251 18.575 19.620

* In de vorige jaarverslagen waren de toestemmingen 

binnen Hengelsportfederatie Groningen Drenthe niet 

meegenomen in de tellingen.

Federatie 2005 2015 2016 2017 2018

Aantal 
verenigingen 

eind 2018

Groningen Drenthe 44.993 49.928 48.229 48.584 48.724 156

Friesland 23.229 35.061 34.817 34.704 35.030 31

OostNederland 54.653 72.985 72.051 71.639 72.898 70

MidWest Nederland 75.283 135.067 132.886 132.457 133.892 102

Midden Nederland 31.548 44.325 44.003 44.948 45.340 96

Zuidwest Nederland 109.693 156.112 153.870 154.340 157.578 220

Limburg 22.954 31.175 31.972 33.641 34.695 108

Subtotaal 362.353 524.653 517.828 520.313 528.157 783

Kleine VISpas  63.951 58.442 54.364 51.254

Totaal 588.604 576.270 574.677 579.411
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Nationaal

Sportvisserij Nederland

Leyenseweg 115, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven

T. 0306058400

F. 0306039874

E. info@sportvisserijnederland.nl 

I. www.sportvisserijnederland.nl

Vertrouwenscontactpersoon

T. 0303030900 

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)

Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam

E. administratie@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. 0264834400

E. info@nocnsf.nl

I. www.nocnsf.nl

European Anglers Alliance (EAA)

Rue de la Loi 81a, B1040 Brussels, Belgium

T. +32 (0) 2 725 11 15

E. info@eaaeurope.eu

I. www.eaaeurope.org 

Confédération Internationale de la Pêche 

Sportive (CIPS)

Viale Tiziano, 70, IT  00196 Roma, Italia 

T. +39 06 879 805 147

I. www.cipsfips.com 

E.  cipssecretariat@cipsfips.com  

of wedstrijden@sportvisserijnederland.nl

Regionale hengelsportfederaties

Sportvisserij Fryslân

H.J. Holtman (voorzitter)

Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou

T. 0566624455

E. info@visseninfriesland.nl

I. www.visseninfriesland.nl

Sportvisserij Groningen Drenthe

F. Luijckx (voorzitter)

Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo

T. 0592542890

E. info@vissen.nl

I. www.vissen.nl

Sportvisserij Oost-Nederland 

J. Telleman (voorzitter)

Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte

T. 0572363370

E. info@sportvisserijoostnederland.nl

I. www.sportvisserijoostnederland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland

F. Jager (voorzitter)

Kantoor: Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest

T. 0251318882

E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl

I. www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Hengelsport Federatie Midden Nederland

B. van Til (voorzitter) 

Kantoor: Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort

T. 0263212045

E. info@hfmiddennederland.nl

I. www.hfmiddennederland.nl

Sportvisserij Zuidwest Nederland

E.C.L. Marteijn (voorzitter)

Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen

T. 0162687260

E. info@sportvisserijzwn.nl

I. www.sportvisserijzwn.nl

Sportvisserij Limburg

C. van SchayckNeeft (voorzitter)

Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond

T. 0475350053

E. info@sportvisserijlimburg.nl

I. www.sportvisserijlimburg.nl

Adressen sportvisserijorganisaties



Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl


