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Beleidsplan Wedstrijden 2016-2020
Enkele opmerkingen voor het lezen van dit document:
1.
2.
3.
4.

Dit beleidsplan is een visiedocument dat verder wordt uitgerold in werkplannen.
De ambitie van dit beleidsplan is groot. Het is een groeimodel waarbij 2020 het einddoel
is.
Daar waar in dit document ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.
FIPS/CIPS = Fédération Internationale de Pêche Sportive/Confédération Internationale de
la Pêche Sportive.
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Wedstrijdbeleid: Algemeen
Missie
Sportvisserij Nederland vormt samen met zeven regionale federaties de overkoepelende bond voor
sportvissers die zijn aangesloten via lokale hengelsportverenigingen. Zij ontleent haar bestaansrecht
voor wedstrijden aan de belangenbehartiging van de wedstrijdvisser, de ontwikkeling, organisatie en
bevordering van het wedstrijdvissen (waarbij het welzijn van zowel de vis als de visser centraal staat)
en is als lid van de FIPS/CIPS (internationale sportbond voor wedstrijdvissen) Nederlands gerechtigde
voor het afvaardigen (en faciliteren) van de nationale ploegen.

Visie
Wedstrijdvissen is voor iedereen. Een visser kan zijn leven lang deze sport beoefenen. De
georganiseerde hengelsport speelt daar op in door een divers wedstrijdaanbod aan te bieden waarbij
iedere wedstrijdvisser in teamverband op gepast niveau zijn sport kan beoefenen.
Professionalisering, verbinding en samenhang zijn hierbij de sleutelwoorden.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor hengelsportverenigingen en federaties. Gezamenlijk met
Sportvisserij Nederland wordt het wedstrijdvissen op het gebied van organisatie, niveau en promotie
naar een hoger plan gebracht, waarbij samenhang tussen de verschillende niveaus noodzakelijk is
voor de doorstroom van talent.
Jeugd is een speerpunt en Sportvisserij Nederland zorgt samen met de federaties en
hengelsportverenigingen voor werving, begeleiding en ondersteuning van (jonge)wedstrijdvissers
met talent om ze op te leiden tot medaillewinnaars op internationaal niveau. Nederland wil voor
iedere tegenstander een concurrent om de prijzen zijn, waarbij wedstrijdvissen in teamverband een
sleutelfactor zal zijn.

Ambitie
Nederland wil goud! Sportvisserij Nederland wil structureel medailles winnen op de voor Nederland
belangrijk geachte FIPS/CIPS-toernooien.
Wedstrijdvissen kan iedereen op passend niveau beoefenen. Het is bovendien een sport die je met
elkaar doet! De hengelsportorganisaties dragen zorg voor een passend en gestructureerd
wedstrijdaanbod voor teams op alle niveau, al naar gelang de ambitie.

Doelstellingen
Nederland wil op de ranking van wedstrijdlanden (FIPS/CIPS) structureel een plaats in de top vijf
bezetten en ieder jaar minimaal drie podiumplaatsen realiseren tijdens de door Sportvisserij
Nederland belangrijk geachte internationale wedstrijden.
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Het realiseren van een wedstrijdstructuur in teamverband – toegankelijk voor iedere wedstrijdvisser,
ongeacht niveau – waarbij er samenhang is tussen lokaal, regionaal en nationaal wedstrijdvissen met
als doel: het jaarlijks vergroten van het aantal deelnemende teams met vijf procent.
Deze doelstellingen worden verder uitgediept in de volgende zes thema’s:
-

Topsport
Breedtesport
Jeugd

-

Opleiding & Talentherkenning
Water, Faciliteiten & Visstand
Externe Ontwikkelingen

Jeugd is een speerpunt! De ingezette lijn tijdens en na het WK Junioren in 2014 in Assen krijgt hiermee vervolg.

Wedstrijdvissen
Als nationale koepelorganisatie voor wedstrijdvissers heeft Sportvisserij Nederland een trekkende rol
in het ontwikkelen van wedstrijdbeleid en het organiseren van wedstrijden. Samen met de (zeven)
hengelsportfederaties, de hengelsportverenigingen en de landelijke specialistenorganisaties wordt
uitvoering gegeven aan dit beleid. Sportvisserij Nederland draagt zorg voor de (inter)nationale
wedstrijden, de federaties voor het wedstrijdaanbod op regionaal niveau en de
hengelsportverenigingen organiseren de lokale wedstrijden. Onder een viswedstrijd verstaan we een
georganiseerde activiteit of evenement waarbij meerdere (groepen) vissers het tegen elkaar
opnemen binnen de daarvoor vastgestelde reglementen en een competitief element de winnaar
bepaalt. Sportvisserij Nederland is zich bewust van de zogenoemd ‘vrije wedstrijden’ of ‘commerciële
wedstrijden’ die georganiseerd worden. Dit wordt niet als bedreiging gezien, maar als kans op
eventuele samenwerking.
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Sportvisserij Nederland volgt binnen haar beleidsbepaling de richtlijnen van de internationaal
overkoepelende sportbond (FIPS/CIPS). Wanneer in dit beleidsstuk over zoetwatervissen wordt
gesproken, wordt het klassiek vissen en feedervissen bedoeld. Wanneer het over zoutwatervissen
gaat, betreft het kust- en bootvissen. Wanneer niet wordt benoemd of het over zoet- of
zoutwatervissen gaat, betreft het beide disciplines. De belangenbehartiging van wedstrijdvliegvissers
(VNV), –roofvissers (SNB) en –karpervissers (De KSN) ligt bij externe partijen. Hieronder valt ook de
organisatie van wedstrijden en de beleidsbepaling voor deze specifieke disciplines. Sportvisserij
Nederland voorziet voor deze drie partijen enkel de uitzending van nationale teams naar
internationale wedstrijden.

Teamvissen
Een grote verandering in dit beleidsplan ten opzichte van het beleid van de afgelopen jaren is de
omschakeling van individueel wedstrijdvissen naar vissen in teamverband. Zowel op topsport- als
breedtesportgebied is hier een heel bewuste keuze voor gemaakt op basis van de voordelen die het
oplevert:
-

-

-

-

-

Tijdens internationale wedstrijden gaat het om de prestatie van het land. De individuele
rankschikking is ondergeschikt aan die van het team. Om in lijn te blijven met deze
internationale regelgeving, draagt teamvissen op nationaal (en ook op breedtesport) niveau
bij aan de doelstelling om medailles te winnen. Wedstrijdvissers leren immers al in een
eerder stadium welke competenties worden vereist voor het vissen in teamverband.
Het wedstrijdvissen in teamverband versterkt de sociale binding tussen vissers en daarmee
het plezier.
Wedstrijdvissers die als team vissen leren van elkaar op gebied van bijvoorbeeld
vistechnieken, aas, voer, samenwerking en wedstrijdtactiek maar ook delen ze winst en/of
verlies tijdens wedstrijden.
Bij de jeugd ligt een groot deel van de slagingskans om topwedstrijdvisser te worden bij de
medewerking van ouders. Wanneer jeugdvissers samen wedstrijden gaan wedstrijdvissen,
kan de belasting van meer ouders verdeeld worden (zoals de kosten van het vervoer naar
wedstrijden).
Een uitslag op basis van meerdere (individuele) resultaten maakt het wedstrijdvissen
eerlijker. De kans op een toevalstreffer of een bijzonder gunstige loting wordt hiermee sterk
verkleind.
Wanneer teams voor een hengelsportvereniging uitkomen, wordt de binding met de
vereniging vergroot.
Door de sociale controle binnen een team wordt de drempel om af te zeggen (met of zonder
afmelding) hoger.
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Wedstrijdbeleid: Vertrekpunt
Gedurende de afgelopen beleidsperiode (2010-2015) heeft Sportvisserij Nederland het plan ‘Vanuit
een brede basis naar de top’ uitgedragen en geprobeerd te realiseren. Om tot een vertrekpunt te
komen voor het nieuwe beleid is dat plan geëvalueerd. Tevens heeft Sportvisserij Nederland een
enquête afgenomen onder de hengelsportverenigingen (over wedstrijden op lokaal niveau) en een
internationale benchmark gehouden. De onderstaande resultaten vormen het vertrekpunt van dit
beleidsplan.

Evaluatie ‘Vanuit een brede basis naar de top’
Het beleidsplan 2010-2015 was voor een groot deel gericht op het vergroten van de
wedstrijddeelname. Bij alle wedstrijden zou een groei waarneembaar moeten zijn aan het eind van
de beleidsperiode. Deze doelstelling is, met uitzondering van het NK Kust, niet behaald. Er is bij de
meeste wedstrijden zelfs een daling in het aantal deelnemers te constateren. Voornaamste redenen
hiervoor zijn de dalende vangsten in open wateren (waar de nationale wedstrijden plaatsvinden), het
gebrek aan aanwas van jeugd en de steeds grotere mate van investering die wedstijdvissers moeten
doen zowel financieel als in tijd en energie.
Aan de topsportdoelstellingen is daarentegen ruimschoots voldaan. Tijdens internationale
wedstrijden worden iedere zomer podiumplaatsen behaald en heeft Nederland meerdere
aansprekende WK’s in Nederland georganiseerd (zoals WK Dames, WK Kust Dames/Heren en WK
Junioren) en staan de komende jaren WK Feeder en WK Kust Junioren (2015) en EK Individueel
(2016) op het programma.
Sportvisserij Nederland heeft inmiddels de beschikking over een breed aanbod aan wedstrijdwateren
verdeeld over heel Nederland. De condities van deze wedstrijdwateren (met betrekking tot vangst,
oevers en begroeiing) zijn nog niet van voldoende kwaliteit.
Bondscoaches krijgen via Sportvisserij Nederland vanaf 2013 een opleidingsprogramma aangeboden
dat zich ieder jaar uitbreid. Zo heeft de groep in 2014 een intervisiesessie bijgewoond onder leiding
van een professional van NOC*NSF en in januari 2015 een workshop over het laten functioneren van
individuele sporters in teamverband. Ook de cursus wedstrijdcontroleur wordt jaarlijks gevolgd door
diverse vrijwilligers van hengelsportverenigingen.
Qua organisatie heeft Sportvisserij Nederland vooruit gegaan. De wedstrijdreglementen, het lotingen uitslagprogramma en de inschrijfformulieren zijn vernieuwd en/of gedigitaliseerd. Draaiboeken
voor (inter)nationale wedstrijden en de uitvoering daarvan, zijn door middel van evalueren en
bijstellen verfijnd.

Resultaten Enquête
Om de wedstrijdbehoefte op lokaal en regionaal niveau in kaart te brengen is begin 2014 een
enquête uitgezet onder hengelsportverenigingen. Van de 853 bij Sportvisserij Nederland aangesloten
hengelsportverenigingen hebben 454 verenigingen de enquête ingevuld. Hier volgen de meest
relevante resultaten:
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-

-

-

Van de respondenten organiseert 96% viswedstrijden
van de respondenten die viswedstrijden organiseren, organiseert 64% (wel eens een)
wedstrijd(en) voor de eigen leden
van de respondenten die viswedstrijden organiseren, organiseert 59% (wel eens een)
wedstrijd(en) die toegankelijk is (zijn) voor zowel eigen leden als leden van andere
verenigingen
van de hengelsportverenigingen die viswedstrijden organiseren, houdt 63% wel eens een
onderlinge wedstrijd met een andere hengelsportvereniging of zou dit in de toekomst wel
eens willen doen
bij de 454 respondenten zijn gezamenlijk 12.280 wedstrijdvissers aangesloten, waarvan:
o 13% tussen de 0 en 14 jaar is
o 5% tussen de 14 en 18 jaar is
o 4% tussen de 18 en 23 jaar is
o 36% tussen de 23 en 55 jaar is
o 3% van het vrouwelijk geslacht is
o 39% in de veteranen (55+) doelgroep valt

Internationale Vergelijking
Om inzicht te krijgen in wat Nederland (nog) van de toplanden op viswedstrijdgebied onderscheidt,
heeft Sportvisserij Nederland de bondscoaches zoet en zout een kijkje laten nemen bij de
internationale top. Vraag hierbij was: Wat is de succesformule voor landen als Engeland, Italië Spanje
en Frankrijk?
Zoetwatervissen: Toplanden Engeland, Italië en Frankrijk concentreren zich al jaren op het
sportvissen in teamverband (een team wordt gevormd door een aantal leden van één vereniging).
Deze landen hebben ook een veel grotere groep wedstrijdvissers om uit te putten waardoor de
concurrentie veel groter is. Een direct gevolg hiervan is dat de competitie is opgedeeld in
verschillende divisies met een promotie-/degradatieregeling. De bondscoaches stellen zelf hun teams
samen voor internationale wedstrijden. Er wordt gekozen uit de groep vissers in de hoogste divisie.
Het lijkt er op dat de toplanden meer financiële middelen tot hun beschikking hebben. Daarnaast
heeft zijn verenigingen in Italië aangesloten bij de overkoepelende sportbond (enigszins te
vergelijken met NOC*NSF) en wordt er in Engeland en Frankrijk meer gesponsord. De
begeleidingsgroep die mee gaat naar internationale wedstrijden is vele malen groter dan de
Nederlandse afvaardiging. Ook wordt er meer en professioneler getraind. Specialiseren in deze
landen is ook makkelijker door het grotere aantal vissoorten dat er voorkomt.
Zoutwatervissen: Landen als Spanje, Engeland, Frankrijk en Italië vormen de internationale top in het
wedstrijdvissen op zout water. Zij hebben veel meer kustlijn dan Nederland, wat een voordeel is. Ook
hier geldt dat er een grotere groep wedstrijdvissers is op topniveau en er veel concurrentie is. Een
ander voordeel is dat veel internationale wedstrijden in deze landen worden gehouden, waardoor de
wedstrijdvissers veel voorkennis hebben over het parcours.
In Engeland en Italië worden de nationale ploegen gekozen door de bondscoaches. Frankrijk en
Spanje hebben een ander selectiebeleid. Daar worden de eerste vijf wedstrijdvissers van de hoogste
nationale competitie afgevaardigd.
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1. Topsport
Topsport is het topje van de ijsberg binnen de wedstrijdvisserij (zie figuur 1). De beste
wedstrijdvissers vissen in teamverband in een sterke competitie waarbij de geluksfactor zo veel
mogelijk wordt beperkt. Topsport wordt gedefinieerd als het zo optimaal mogelijk vissen – met zo
hoog mogelijk eindigen als doel – bij internationale wedstrijden en de weg naar vissen op hoog
niveau. Opleiden, begeleiden en behouden van nationale topteams en – vissers zijn
randvoorwaarden voor het vinden van aansluiting bij de internationale top, wat een doelstelling is.

Thema 1.1: Internationale Wedstrijden
Met de gewonnen WK’s (individueel zoet en jeugd kust zout) in 2014 is de hoop er om meer gouden
medailles te veroveren in de toekomst. Vanuit de NOC*NSF-gedachte, waar het winnen van
medailles een speerpunt is, wil Sportvisserij Nederland structureel een plek innemen binnen de top
van het wedstrijdvissen. Competitiestructuur en professionalisering zijn kernwoorden voor het
creëren van een topsportcultuur.
De FIPS/CIPS heeft met ruim veertig internationale wedstrijden een uitgebreide wedstrijdkalender.
Niet al deze wedstrijdvormen zijn van toepassing op de Nederlandse situatie. Omdat het winnen van
medailles een doelstelling is, wil Sportvisserij Nederland zich niet focussen op alle internationale
disciplines. Uitblinken wordt moeilijker naarmate de spreiding van wedstrijden wordt vergroot.
Daarom maakt Sportvisserij Nederland onderscheid in de belangrijk geachte internationale
wedstrijden (categorie A) en de overige internationale wedstrijden (categorie B). Keuzes hierin
worden gemaakt op basis van prestatie, potentie, imago, deelname en kosten.
Actiepunt:

Categoriseren van het internationale wedstrijdaanbod op bovenstaande criteria.
Jaarlijks evalueren en eventueel bijstellen.

Figuur 1: Topsport is de bereidheid om alles over te hebben voor sportdoelstellingen en zo goed mogelijk te presteren binnen
de sport. Binnen de wedstrijdvisserij is deze individuele drive nodig om uiteindelijk ook het maximale uit een team te halen.
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Thema 1.2: Nationale Competitieopzet
Om meer aansluiting te vinden bij de internationale top is het kunnen en willen functioneren in
teamverband een speerpunt. Op de internationale eindtoernooien strijden landen namelijk in
teamverband tegen elkaar. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt is vissen in teams gewenst.
Meer binding tussen wedstrijdvissers en met de hengelsportvereniging, onderlinge samenwerking,
sportvissen als sociale bezigheid en het leren van collega’s zijn hier voorbeelden van.
Sportvisserij Nederland streeft voor zowel zoet als zout naar een sterke nationale competitie tussen
teams, verdeeld over meerdere wedstrijden per seizoen. Dit in plaats van de Nationale
TopCompetitie zoals we die momenteel kennen. Het uiteindelijke toekomstbeeld (2020) is een
dusdanig grote groep teams zodat er met verschillende divisies gewerkt kan worden en op
verschillende niveaus. Goed presterende teams promoveren daarbij tot het hoogste niveau en
zwakkere teams degraderen. Teams mogen zelf worden samengesteld en zijn afkomstig van één en
dezelfde hengelsportvereniging. Federaties kunnen teams afvaardigen voor vissers die (nog) geen
eigen team hebben. Dames, heren, jeugd en veteranen: er moet een vangnet zijn voor iedere
wedstrijdvisser die mee wil doen. Uiteindelijk mag het winnende team zich Nederlands Kampioen
noemen. Het individuele klassement, dat parallel wordt opgemaakt, bepaalt de Nederlands
Kampioen Individueel. Dit is gelijk aan de opzet van internationale wedstrijden en vanwege de
prestigieuze aard en de motivatie van wedstrijdvissers om naast de strijd voor het teambelang ook
het uiterste uit zichzelf te halen.
Het is organisatorisch niet mogelijk om al in 2016 de nieuwe competitieopzet in teamverband te
implementeren. Sportvisserij Nederland streeft naar een gefaseerde invoering van de
competitieopzet met in 2016 de eerste nationale teamcompetitie. In de jaren daarna wordt de
competitiestructuur uitgerold naar regionaal- en lokaalniveau. Iedere federatie werkt met zijn eigen
planning en mogelijkheden, met het streven om in 2020 een landelijk gedragen competitie te
organiseren waarbij alle federaties vanuit regionale teamcompetities teams afvaardigen en op
nationaal niveau een teamcompetitie wordt gevist in minstens twee divisies.
Actiepunt:

Een gefundeerde competitie opzetten voor zowel zoet als zout, waarbij in
teamverband gevist wordt op regionaal en nationaal niveau. Deze competitie
gefaseerd invoeren.

Thema 1.3: Selectiebeleid
Een gefundeerd selectiebeleid valt of staat met een juiste competitieopzet waarin de beste vissers in
teamverband uiteindelijk de hoogste score zullen behalen. Sportvisserij Nederland heeft de ambitie
om een competitie op te zetten met uiteindelijk minstens twee divisies. De nationale selectie wordt
vastgesteld aan de hand van deze divisiestructuur (bijvoorbeeld: de gehele A-divisie en de beste vijf
teams uit de B-divisie vormen de nationale selectie, afhankelijk van het aantal deelnemende teams).
Binnen de nationale selectie zijn de bondscoaches vrij in het kiezen van de teamleden voor hun
nationale ploeg. Deze kunnen dus uit verschillende teams gekozen worden. Niet iedere
wedstrijdvisser is namelijk direct een goede visser in teamverband en ook kan het zijn dat er in het
buitenland om een specifieke visserij wordt gevraagd. Om het winnende team van de nationale
competitie te belonen voor de behaalde prestatie, wordt deze ploeg het jaar opvolgend afgevaardigd
naar het WK Korpsen (zowel bij zoet als zout).
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Thema 1.4: Topsportorganisatie
Sportvisserij Nederland wil topsport vanuit een duidelijke structuur faciliteren. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen vistechnische- en organisatorische taken. Om deze te kunnen
onderbrengen binnen de huidige organisatie, dienen deze taken in kaart te worden gebracht en
binnen het takenpakket van de juiste functie te worden geplaatst. De technische taken worden
toebedeeld aan een Technisch Manager (een voor zoet en een voor zout) die samen met de
bondscoaches het technisch kader vormt. De organisatorische taken vallen onder de
verantwoordelijkheid van een Topsport Coördinator. Er wordt bezien of deze functies kunnen
worden ondergebracht binnen de huidige organisatie, of dat hier nieuwe vrijwilligers of
beroepskrachten voor nodig zijn.

De WK Kust Junioren ploeg die in 2014 het goud veroverde. Een sterke teamcompetitie gaat er voor zorgen dat Nederlandse
sportvissers meer wereldkampioenen voortbrengen.

Voor de belangenbehartiging van de wedstrijdvissers is een zoute en zoete wedstrijdvisserscommissie gewenst. Deze bestaat uit een groep actieve wedstrijdvissers die representatief is voor de
wedstrijdvisserij. Gevraagd en ongevraagd advies aan Sportvisserij Nederland over de
wedstrijdvisserij is de voornaamste taak van de commissies en zij worden tevens betrokken bij de
beleidsbepaling en organisatie daarvan. De wedstrijdvissers-commissies vormen de schakel tussen
Sportvisserij Nederland en (topsportende) wedstrijdvissers.
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De belangenbehartiging van wedstrijdvliegvissers (VNV), -roofvissers (SNB) en –karpervissers (De
KSN) ligt bij externe partijen. Hieronder valt ook de organisatie van wedstrijden en de
beleidsbepaling voor deze specifieke disciplines. Wanneer dit in lijn ligt met de visie en doelstellingen
van Sportvisserij Nederland en de FIPS/CIPS, kan besloten worden internationale wedstrijden van
deze disciplines te faciliteren.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland formuleert een taakomschrijving voor de adviescommissie
van wedstrijdvissers. Voor zoet en zout worden deze commissies aangesteld.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland formuleert een taakomschrijving voor de Technisch Manager
en Topsport Coördinator en implementeert deze in de organisatie.

Actiepunt:

Honorering van het technisch kader onderzoeken.
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2. Breedtesport
Breedtesport is het fundament van de wedstrijdvisserij. Sportvisserij Nederland wil de wedstrijdvisser
op ieder niveau voorzien in zijn behoefte. Het grootste deel van de wedstrijdvissers neemt deel aan
wedstrijden vanwege de recreatieve drive. Plezier is een grotere motivatie om mee te doen dan
presteren. Daarom wordt breedtesport gedefinieerd als het op een laagdrempelige en sociale wijze
deelnemen – lokaal of regionaal – aan viswedstrijden in allerlei vormen en ieder op passend niveau.
Samenhang tussen de lokale en regionale wedstrijden wordt een speerpunt, zodat vanuit een brede
basis, trapsgewijs richting topsport kan worden geklommen.

Thema 2.1: Competitieopzet
Breedtesport vindt voornamelijk plaats op lokaal en regionaal niveau. Van oudsher worden er
wedstrijden georganiseerd door hengelsportverenigingen en federaties: onderlinge competities,
losse wedstrijden, koppel- en teamwedstrijden. Sportvisserij Nederland stimuleert deze
laagdrempelige manier van wedstrijdvissen en wil deze meenemen binnen de nieuwe
competitiestructuur. Hierdoor kan iedere wedstrijdvisser vissen op zijn gewenste niveau en heeft hij
de mogelijkheid om zich structureel op te werken al naar gelang zijn ambities.
Om in lijn te blijven met de visie dat vissen een teamsport is, heeft Sportvisserij Nederland de
ambitie om uiteindelijk (nadat de nationale teamcompetitie is gerealiseerd in de jaren na 2016) in
samenwerking met de federaties een regionale teamcompetitie (één per federatie) op te zetten.
Deze competitie vormt de basis voor de landelijke teamcompetitie en heeft eenzelfde soort opzet als
het federatief clubkampioenschap (zoals bij Sportvisserij Zuidwest Nederland).
Deze federatieve competitie wordt gevoed door de hengelsportverenigingen, die allen een (of
meerdere) team(s) kunnen afvaardigen. De competitie betreft een afvalsysteem waarbij per ronde
twee teams aan elkaar worden gekoppeld voor een rechtstreeks duel. De winnaar gaat door naar de
volgende ronde en treft een nieuwe tegenstander, de verliezer valt af (zoals de Champions Leagueopzet bij voetbal).

Figuur 2: Breedtesport is voor iedere visser die zich (eens) wil meten met een ander. Het sociale aspect, het leren van en met
elkaar en samen plezier maken staan hierbij centraal. Dit van jongs af aan en voor iedereen op gepast niveau.
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Niet alle federaties hebben de mogelijkheid om zoute wedstrijden te organiseren, waardoor
breedtesport door heel Nederland onmogelijk is. Binnen de zoutwaterfederaties bestaan districten
waarbinnen een breedtesportcompetitie in teamverband kan worden opgezet. Gekeken kan worden
of er inmiddels nieuwe mogelijkheden zijn voor zoutwaterparcoursen.
Om een vangnet te hebben voor de recreatieve wedstrijdvisser die zich eenmalig wil meten met zijn
collega-vissers en niet in teamverband vist, blijft de NK-opzet zoals we die momenteel kennen
gehandhaafd. Echter gaat deze competitie door onder de noemer ‘Open Nederlands
Kampioenschap’, omdat dit beter past bij de wedstrijdvorm.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt samen met de federaties een format voor een
federatieve teamcompetitie voor zowel zoet als zout, die aansluit bij de fasering van
de nationale competitieopzet (topsport).

Actiepunt:

Federaties ondersteunen hengelsportverenigingen
wedstrijdvissen in teamverband.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland en de federaties (voorselecties) dragen samen zorg voor de
voortzetting van de NK-opzet (voor zoet en zout), maar dan onder de naam ‘Open
Nederlands Kampioenschap’.

bij

het

stimuleren

van

Figuur 3: Topsport kan niet zonder breedtesport en omgekeerd. Wanneer de twee vormen van sport worden samengevoegd
zijn ze op hun sterkst. De lokale, regionale en nationale competitieopzet in teamverband vormen de basis voor een sterke
wedstrijdstructuur.
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Thema 2.2: Randvoorwaarden
Om tot het gewenste competitiesysteem te komen heeft Sportvisserij Nederland een aantal
randvoorwaarden in kaart gebracht. De laagdrempeligheid om deel te nemen aan een viswedstrijd is
een grote vereiste binnen de breedtesport. Hierbij wordt gedacht aan de volgende aspecten:
-

-

-

Regelgeving: de reglementen zijn in principe conform FIPS/CIPS, maar deze kunnen naar
gelang niveau worden aangepast. Hoe eenvoudiger de regelgeving, hoe laagdrempeliger de
wedstrijd wordt. Het doel is dat federaties uniforme reglementen hanteren.
Financieel: wedstrijdvissen is een dure sport. Bij het organiseren van de breedtesport wordt
gestreefd naar het beheersbaar houden van kosten voor de wedstrijdvisser.
Tijd: voor een viswedstrijd wordt veel tijd van de visser gevraagd. Hierbij valt te denken aan
reistijd en lange voorbereidingstijd bij wedstrijden. Het beperken van de tijd die
wedstrijdvissers kwijt zijn is een streven, zonder dat de duur van de wedstrijd daarmee in het
gedrang komt. Verkorten van de voorbereidingstijd en het geografisch aspect laten
meewegen bij het selecteren van wateren en het verkorten van de prijsuitreiking(en) zijn hier
voorbeelden van.
Wedstrijdtypen: er bestaat een grote diversiteit aan typen wedstrijden. De voorkeuren van
wedstrijdvissers variëren daarin (zoals feedervissen, klassiek vissen, streetfishing en
baarsvissen).

De huidige NK-opzet zal blijven bestaan onder de naam Open Nederlands Kampioenschap (NK Dames Kust 2012).
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3. Opleiding & Talentherkenning
Sportvisserij Nederland heeft de beschikking over zeer goede bondscoaches, maar dit zijn er niet veel
en zij hebben geen ogen en oren door het hele land. Er is geen gefundeerde opleidingsstructuur om
(bonds)coach te worden, waardoor veel talent niet wordt gezien en verloren gaat. Waar gaan we
talent vinden? Hoe gaan we talent herkennen? En wie gaat het talent begeleiden? Dit zijn essentiële
vragen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van opleiding en talentherkenning.

Thema 3.1: Talentherkenning
Elke visser heeft het vissen van een ander geleerd. Zo kan een kleindochter met haar opa gaan
sportvissen aan het kanaal of een vader neemt zijn zoon mee op de boot. Ieder talent heeft dus een
zogeheten mentor. Wanneer een talent eenmaal de weg naar de waterkant gevonden heeft, wil dit
niet zeggen dat de begeleidingstaak is volbracht. Sportvisserij Nederland wil dat de rol van de vader
of opa wordt aangevuld of overgenomen door een wedstrijdbegeleider binnen de
hengelsportvereniging en later door een wedstrijdcoach van de federatie.
Een wedstrijdbegeleider heeft als doel om wedstrijdvissers binnen de vereniging te stimuleren,
trainen en coachen. Deze taak wordt overgenomen door de wedstrijdcoach wanneer een talent in
aanmerking komt om regionaal te gaan vissen. Een federatieve wedstrijdcoach heeft als doel om
talent in de regio in kaart brengen. Hij begeleidt deze talenten richting het nationaal wedstrijdvissen.
Het talent komt zo trapsgewijs in beeld bij de bondscoaches en ontwikkelt zich tot senior
wedstrijdvisser. Om vast te stellen wat een talent is, wil Sportvisserij Nederland kaders ontwikkelen
op technisch gebied. Dit technisch talentenplan wordt vervolgens op alle niveaus uitgedragen door
de coaches en begeleiders.

Figuur 4: Goede begeleiding betekent meer plezier en beter presteren voor een talent.
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Actiepunt:

Het technisch kader ontwikkelt een landelijk technisch talentenplan (zoet en zout).

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt samen met de federaties een functieprofiel voor
een wedstrijdcoach en per federatie wordt er een aangesteld.

Actiepunt:

Federaties stimuleren en ondersteunen hengelsportverenigingen bij het aanstellen
van een wedstrijdbegeleider.

Thema 3.2: Opleidingsstructuur
Kwalificaties voor het herkennen, begeleiden, coachen en trainen van talent is het begin van
talentherkenning. De huidige bondscoaches zijn eind 2013 gestart met bijscholing op maat om zich te
blijven ontwikkelen. Om een compleet opleidingsmodel op te zetten en uit te rollen is echter meer
vereist. Sportvisserij Nederland heeft de ambitie om een opleidingsmodel met drie gradaties coaches
te ontwikkelen: een wedstrijdbegeleider (op lokaal niveau) en een wedstrijdcoach (op regionaal
niveau). Voor beide titels wordt een opleidingsmodel ontwikkeld waardoor groeimogelijkheden
ontstaan.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt en implementeert samen met de federaties een
opleidingsstructuur voor coaches.

Figuur 5: Schematische weergave opleidingsstructuur.
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4. Jeugd
Door de vergrijzing onder wedstrijddeelnemers is de jeugd een belangrijk speerpunt in het
beleidsplan. We kennen de jonge wedstrijdvissers van nu en de toekomst (nog) niet. Sportvisserij
Nederland pleit voor structureel beleid waarbij junioren de weg naar de wedstrijdwaterkant weten te
vinden en succes voor de toekomst wordt gewaarborgd. Landelijk is te zien dat de driehoek studiewerk-sport een lastige is. Dit is een reden voor junioren om te stoppen met sporten halverwege de
tienerjaren. Ook verschuiven de vistrends. Het klassiek vissen met de vaste stok wordt steeds vaker
ingeruild voor karpervissen of streetfishing.

Thema 4.1: Definitie van Jeugd
Jeugd wordt voor zowel zoet als zout gezien als jongeren t/m 23 jaar. De stap naar de senioren is
daarna vaak te groot om in een keer te zetten. Daarom is het belangrijk dat wedstrijdvissers vanaf 18
jaar worden begeleid om de stap van hun juniorentijd naar de senioren vloeiender te laten verlopen.
Omdat de internationale jeugdindeling voor zoet (U14, U18 en U23) en zout (U16 en U21) niet
overeenkomt, heeft Sportvisserij Nederland gekozen voor een leeftijdsindeling op basis van
ontwikkelingsniveau zoals bijvoorbeeld scholen die ook toepassen.

Figuur 6: Sportvisserij Nederland heeft het uitrollen van een jeugdcompetitie in teamverband als doel voor 2020. Er is een
taak weggelegd voor alle betrokken partijen binnen de drie niveaus.
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Definitie van jeugd op basis van leeftijdscategorieën:
Talenten:

0 t/m 12 jaar = Kennismaken met vissen (HSV niveau).
(basisonderwijs)

Junioren:

13 t/m 17 jaar = Kennismaken en starten met wedstrijdvissen (HSV/federatief).
(middelbaar onderwijs)

Beloften:

18 t/m 23 jaar = Overgang naar de senioren realiseren ((inter)nationaal).
(beroepsonderwijs)

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt en stimuleert samen met de federaties een
programma voor hengelsportverenigingen (voor zowel zoet als zout) waarmee ze
jeugd kunnen laten kennismaken met wedstrijdvissen.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt samen met de federaties een format voor het
organiseren van clinics (voor zowel zoet als zout) voor de doelgroepen talenten en
junioren om ze te laten kennismaken met (wedstrijd)vissen.

Thema 4.2: Jeugd(team)competitie
Voor een jonge visser moet het duidelijk zijn welke weg hij moet bewandelen om de (inter)nationale
wedstrijdtop te behalen. Een kind dat zich aansluit bij een hengelsportvereniging doet daar de eerste
ervaring op met vissen en de bijbehorende wedstrijdsport onder begeleiding van de
wedstrijdbegeleider. Wanneer deze eerste kennis is opgedaan, wordt de wedstrijdvisser enthousiast
gemaakt voor regionaal wedstrijdvissen. Hierin heeft de wedstrijdcoach een trekkende rol en hij
begeleidt ze verder richting nationaal vissen.

Figuur7: Als we Topsport, Breedtesport, Jeugd en Talentherkenning & Opleiding bij elkaar nemen, ontstaat er een
wedstrijdstructuur die voor iedere wedstrijdvisser toegankelijk is en bijdraagt aan de doelstellingen van Sportvisserij
Nederland.
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Het is van groot belang dat junioren al in een vroeg stadium wedstrijden gaan vissen. Sportvisserij
Nederland pleit dan ook voor een federatieve teamcompetitie voor jeugd (zoetwatervissen). Het
concept is hetzelfde als bij de senioren (zie hoofdstuk Topsport). Binnen de hengelsportvereniging
wordt onder aanvoering van de wedstrijdbegeleider een jeugdteam samengesteld (geselecteerd) die
gaat vissen op federatief niveau. De federatie zorgt voor een laagdrempelige competitie in de regio.
De regionale kampioensploeg(en) kunnen onder de vlag van de federatie vervolgens tegen elkaar
strijden op nationaal niveau om uit te maken wie zich Nederlands beste mag noemen. Voor
zoutwater is een jeugdcompetitie per federatie niet mogelijk, maar bezien wordt of een
jeugdcompetitie tussen de ‘zoute’ federaties (eventueel opgesplitst in districten) mogelijk is.
Om de stap van de categorie ‘beloften’ naar ‘senioren’(24 jaar en ouder) te verkleinen stimuleert
Sportvisserij Nederland deze doelgroep om uiteindelijk in een seniorenteam mee te vissen. Op deze
manier vissen ze samen met ervaren wedstrijdvissers en worden ze begeleid naar een hoger niveau.
In teamverband vissen zorgt ook voor sociale controle, waardoor de groep beloften minder snel
afhaakt.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt en organiseert samen met de federatie een
jeugdcompetitie voor teams.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland beziet samen met de ‘zoute’ federaties wat de mogelijkheden
zijn voor het opzetten van een jeugdcompetitie voor zoutwatervissen.

Actiepunt:

Iedere federatie zorgt jaarlijks voor (minimaal) een jeugdteam dat meedoet aan de
landelijke jeugdcompetitie.

Om de jeugd te betrekken bij het wedstrijdvissen streeft Sportvisserij Nederland naar kennismaking met de wedstrijdsport in
een vroeg stadium. De U14-selectiedag in 2013 is daar een goed voorbeeld van.

20

5. Water, Faciliteiten & Visstand
Wateren en de daarbij behorende faciliteiten vormen een belangrijk onderdeel binnen de
wedstrijdvisserij. Sportvisserij Nederland heeft dit onderwerp getracht af te bakenen als het creëren
en in standhouden van wateren, de bijbehorende faciliteiten en voorzieningen die het optimaal
mogelijk maken om op lokaal, regionaal, (inter)nationaal niveau wedstrijden te organiseren voor de
verschillende visdisciplines op zoet en zout water. Expliciet wordt hierbij de visstand genoemd.

Thema 5.1: Visstand
Een wedstrijd is pas een wedstrijd als er vis uit het water wordt gehaald. Om te winnen zal je immers
meer moeten vangen dan je buurman. Door allerlei factoren (KRW-maatregelen, klimaatverandering,
defosfatering, beroepsvisserij, opkomst exoten en andere autonome ontwikkelingen) is de visstand
in het Nederlandse binnenwater aan het veranderen. Er is sprake van een trend van gemiddeld
lagere biomassa’s en veel hele kleine vis en deels hele grote vis. Dit is van invloed op de vangsten bij
wedstrijden en op het resultaat. Als er weinig wordt gevangen, is de geluksfactor steeds bepalender.
Eén grote brasem kan dan genoeg zijn voor een goed resultaat. Sportvisserij Nederland wil haar
wedstrijden houden in wateren met een goede kans op vangst.

Thema 5.2: Bestaande Wateren ‘Wedstrijdfit’
Bestaande wedstrijdtrajecten lopen gevaar om te verdwijnen door bijvoorbeeld de aanleg van
natuurvriendelijk oevers of zodanig te veranderen (door onder meer plantengroei, daling visstand,
slecht onderhoud of het niet verlenen van vergunningen) dat deze minder interessant of geschikt zijn
voor (bepaalde type) wedstrijden. Door het grote aantal wedstrijden dat jaarlijks wordt gehouden is
de druk op de bestaande wedstrijdwateren hoog. Sportvisserij Nederland wil daarom de huidige
wedstrijdwateren in kaart brengen om ze te handhaven en te beschermen, dit om eventuele nieuwe
viswateren te inventariseren.
Om te bepalen of een water geschikt is voor wedstrijden, pleit Sportvisserij Nederland voor een
classificatie voor wedstrijdwateren. Dit keurmerk is representatief voor een lijst criteria waar een
water volgens de (inter)nationale maatstaven aan moet voldoen om er wedstrijden te houden.
Hierbij valt te denken aan voldoende ruimte, visstand, bevisbare oevers, uniformiteit en
mogelijkheden tot faciliteiten als beeld en geluid. Zodoende weten visrechthebbenden wat er moet
gebeuren om hun water wedstrijdfit te krijgen. Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat
een keurmerk ook afhankelijk is van derden zoals waterstaat of de provincie.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland brengt in samenwerking met de federaties de Nederlandse
wedstrijdwateren en –trajecten in kaart.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt een classificatie voor wateren waar
(inter)nationale en regionale wedstrijden kunnen worden gehouden en ondersteunt
bij het voldoen aan deze classificatie.
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Thema 5.3: Gesloten Wateren
Met de teruglopende visstand in grotere (natuurlijke) viswateren, zie je dat de populariteit van
visvijvers toeneemt. Vooral de vangsten maken gesloten wateren populair, maar ook de
gemakkelijke bereikbaarheid en bevisbaarheid dragen hier aan bij. Tevens zijn gesloten wateren
aantrekkelijk vanwege de mogelijkheid om de visstand te beïnvloeden en media-technisch
makkelijker in beeld te brengen. Sportvisserij Nederland wil bezien of er (meer) gebruik kan worden
gemaakt van bestaande gesloten wateren bij het organiseren van wedstrijden.
Ook zijn nationale topsportcentra in opkomst. Voordelen hiervan zijn de maximale
trainingsmogelijkheden en het feit dat topsport op één plek is gecentreerd. Sportvisserij Nederland
heeft de ambitie om zo’n topsportcentrum voor de wedstrijdvisserij te ontwikkelen. Hierbij kan
gedacht worden aan een compleet nieuw (gegraven) water of een bestaand water waarbij
voorzieningen eventueel worden gedeeld met derden (zoals een roeibaan).
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland brengt in samenwerking met de federaties gesloten wateren
in kaart die ingezet kunnen worden als wedstrijdwater.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland inventariseert de mogelijkheden voor het opzetten van een
topsportcentrum voor wedstrijdvissen en heeft de ambitie om eerste stappen hiertoe
voor het eind van de beleidsperiode te realiseren.

Figuur 8: Een gesloten water is in veel opzichten zeer geschikt voor het houden van wedstrijden. Er kan bijvoorbeeld vis
worden uitgezet, het water is overzichtelijkheid waardoor het gunstig is voor de media. Bovendien zijn er uniforme
omstandigheden voor alle deelnemers.
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6. Externe Ontwikkelingen
Onder externe ontwikkelingen vallen de trends en innovaties die van invloed zijn op de
wedstrijdvisserij. Deze zijn dynamisch en veranderlijk, zodoende kunnen de thema’s op dit gebied
gedurende de beleidsperiode verschuiven. Sportvisserij Nederland volgt de vernieuwingen en kan
hierin de rol van trekker en/of informatieverstrekker innemen.

Thema 6.1: Ontwikkelingen
De afname in georganiseerde sportparticipatie, de toenemende wet- en regelgeving, de
individualisering, het wegtrekken van de bevolking van het platteland naar de stedelijke omgeving en
andere maatschappelijke veranderingen en verschijnselen zorgen er voor dat Sportvisserij Nederland
de kwaliteit van viswedstrijden moet waarborgen. Bij de volgende ontwikkelingen ziet Sportvisserij
Nederland kansen en/of noodzaak om hier op in te spelen.

Maatschappelijke Ontwikkelingen
Met het in teamverband vissen wordt direct een slag gemaakt in de toenemende mate van
individualisering in de sport. Sociale controle houdt wedstrijdvissers aan de waterkant en het leren
van teamgenoten motiveert om door te gaan. Om ook op andere vlakken vooruitstrevend te zijn,
draagt Sportvisserij Nederland ieder jaar van de beleidstermijn zorg voor het uitwerken van één
maatschappelijk thema. Voorbeelden van de landelijke thema’s die de afgelopen jaren behandeld
zijn: Fairplay, Veilig Sportklimaat en Gezond Gewicht.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland sluit ieder jaar aan bij ten minste één landelijk thema. Door
middel van een activiteitenplan wordt vorm gegeven aan de ontwikkeling van dit
thema.

Welzijn & Milieu
Vanuit haar specifieke discipline vraagt het wedstrijdvissen extra aandacht voor de immer groeiende
belangstelling vanuit de maatschappij, de wetenschap en de politiek rondom dierenwelzijn en milieu.
Hierbij valt onder andere te denken aan de volgende aspecten:
-

Recente barbeel/leefnetdiscussie en alternatieve weeg- en meetmethoden (zoals
digitaal/fotografie) voor wedstrijddisciplines (zoals World Predator Classic met App).
Voer, vismeel en lood bij wedstrijdvissen.
Overleving van vis bij zoute bootviswedstrijden.

Sportvisserij Nederland acht het verkennen en blijvend volgen van ontwikkelingen in andere sporten
met dieren en actuele milieukwesties erg zinvol. Actief inspelen op actuele ontwikkelingen is van
groot belang bij het bevorderen van dierenwelzijn en milieu.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ziet er op toe dat de huidige leidraad voor dierenwelzijn en
milieu (FAO/EIFAC) ook wordt toegepast binnen de wedstrijdvisserij.
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Wet- en Regelgeving
Door wijzigingen in de visserijwet (minimummaten, gesloten tijden, aassoorten), wijzigingen door
KRW-regelgeving (visuitzet) en (ont)sluiting van wedstrijdlocaties door natuurontwikkeling en regelgeving, worden de mogelijkheden voor de wedstrijdvisserij jaarlijks soms beperkt of juist
verruimd. Sportvisserij Nederland volgt deze ontwikkelingen en is initiatiefnemer bij het
implementeren van nieuwe wet- en regelgeving in de wedstrijdvisserij.

Communicatie
Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel, daarom is het zaak bij te blijven en in te spelen op de
trends, toepassingen en mogelijkheden van nu. Het online inschrijven bij wedstrijden, het online
zoeken van wedstrijdmaatjes, wedstrijdapplicaties, maar ook het live streamen van wedstrijden en
het inzetten van sociale media behoren tot de mogelijkheden. De belangrijkste reden om bij te
blijven is het enorme verschil in gebruik bij de jeugd en senioren. Wil je de jeugd bij het
wedstrijdvissen blijven betrekken, dan is het zaak je in te leven in hun belevingswereld en dus ook in
de online wereld.

Figuur 9: Belangrijke randvoorwaarden die van invloed zijn op de actuele wedstrijdvisserij.

Sportvisserij Nederland heeft weinig zicht op de groep wedstrijdvissers. Er zijn schattingen over het
aantal wedstrijdvissers in Nederland, maar er geen concrete cijfers. Sportvisserij Nederland wil
daarom een digitaal registratiesysteem voor wedstrijdvissers. Hiermee komt in zicht wie de
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doelgroep is, kan deze doelgroep makkelijker worden bereikt en wordt het administreren van
wedstrijden vereenvoudigd.

PR
Imago en uitstraling zorgen voor promotie en publiciteit van de wedstrijdvisserij. Professionalisering
van de wedstrijden en wedstrijden neerzetten als evenement dragen hier aan bij. De uitstraling van
wedstrijden is een belangrijk element. Hierbij valt te denken aan passende kleding en prijzengeld dat
in verhouding staat tot de geviste wedstrijd en een prijsuitreiking met prominente gasten en pers die
de opkomst vergroot.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland streeft naar een papierloze wedstrijdorganisatie en
anticipeert op de online ontwikkelingen op wedstrijdgebied.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland ontwikkelt,
registratiesysteem voor wedstrijdvissers.

Actiepunt:

Sportvisserij Nederland draagt samen met de federaties zorg voor een goed imago
van wedstrijdvissen door wedstrijden neer te zetten als evenement. Hier wordt een
protocol voor ontwikkeld.

implementeert

en

waarborgt

een

Thema 6.2: Ontwikkelingen Wedstrijdvisserij
In de sportvisserij als geheel en zeker binnen het wedstrijdvissen ontstaan allerlei innovaties op het
gebied van materiaal en techniek. Die leiden tot veranderingen in de wedstrijdvisserij zelf en zoals nu
blijkt, ook tot nieuwe wedstrijdvormen. Voorbeelden zijn streetfishing, viskajakwedstrijden en de
World Predator Classic. Sportvisserij Nederland volgt in eerste instantie de disciplines van de
FIPS/CIPS bij de ontwikkeling van het wedstrijdaanbod. Wanneer een discipline wordt opgenomen in
het FIPS/CIPS-reglement, neemt Sportvisserij Nederland haar verantwoordelijkheid bij het
organiseren, mits dit aansluit bij de opgestelde eigen visie en doelstellingen.
Wanneer een nieuwe wedstrijdmethode dusdanig populair wordt en deze landelijke dekking heeft,
kan Sportvisserij Nederland besluiten zelf initiatiefnemer te worden. Hiermee wordt bedoeld dat
Sportvisserij Nederland dit initiatief bij de FIPS/CIPS zal aandragen om deze een internationale
wedstrijdstatus te geven. Een middel om te verjongen of grote verschuiving in de populariteit van
wedstrijddisciplines zijn redenen voor Sportvisserij Nederland om een trekkersrol te gaan vervullen
bij een nieuw initiatief.

Figuur 10: Het lidmaatschap van NOC*NSF biedt mogelijkheden in de
sportwereld op het gebied van kennis, netwerk, opleiding en financiële
middelen. Sportvisserij Nederland is de op twee na (KNVB en KNLTB)
grootste sportbond van Nederland.

Thema 6.3: NOC*NSF: Lidmaatschap en Beleid
De aansluiting van Sportvisserij Nederland bij NOC*NSF biedt
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allerlei kansen op het gebied van (top)sport. Hierbij valt te denken aan het gebruik van het
kenniscentrum en het sportnetwerk, maar ook aan hulp bij topsportontwikkeling en coaching.
Tevens hanteert NOC*NSF speerpunten en thema’s die gericht zijn op de actuele
sportontwikkelingen. Fairplay en racisme op het sportveld zijn daar voorbeelden van. Sportvisserij
Nederland wil bezien in hoeverre geparticipeerd kan worden binnen deze thema’s.
Actiepunt:

Sportvisserij Nederland inventariseert jaarlijks de speerpunten en thema’s van
NOC*NSF en bekijkt binnen welke onderdelen kan worden geparticipeerd.

Stimuleren van sportdeelname is een belangrijk speerpunt van NOC*NSF. De jeugd is hierbij een belangrijke doelgroep.
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Wedstrijdbeleid: Rollen, Taken & Kosten
Dit beleidsplan vraagt om een investering van de gehele organisatie die de totale omvang van de
wedstrijdsport dekt. Hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland die ieder op hun
eigen niveau verantwoordelijkheid nemen op zowel organisatorisch, uitvoerend als financieel vlak.
Het sleutelwoord is samenwerking om dit beleidsplan te realiseren. Deze paragraaf beschrijft globaal
een verdeling van rollen, taken en kosten.

Hengelsportverenigingen
De basis van het wedstrijdvissen ligt bij de hengelsportverenigingen. De rol van een
hengelsportvereniging is met name het laten kennismaken van vissers met wedstrijden, het liefst al
op jonge leeftijd. Daarnaast ziet Sportvisserij Nederland een belangrijke rol weggelegd voor de
hengelsportvereniging bij wedstrijden op lokaal niveau. Bijvoorbeeld door middel van het
organiseren van wedstrijden, het formeren van een verenigingsteam en het opleiden van een
vrijwilliger tot wedstrijdbegeleider. De kaders en handvatten hiervoor worden in dit beleidsplan
geschept.

Federaties
De zeven federaties vormen de schakel tussen de hengelsportverenigingen en Sportvisserij
Nederland. Ze hebben een stimulerende en ondersteunende rol ten opzichte van verenigingen.
Sportvisserij Nederland ziet dan ook een belangrijke taak weggelegd voor de federaties in de
uitvoering van dit beleidsplan. Samen met Sportvisserij Nederland wordt vorm gegeven aan de
actiepunten en werkplannen die voortvloeien uit dit beleidsplan. Daarbij zijn de federaties
verantwoordelijk voor het organiseren, uitvoeren en financieren van de wedstrijden op regionaal
niveau. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden, naar daadkracht per federatie en eventueel met
ondersteuning van Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Nederland
Als overkoepelende sportbond is Sportvisserij Nederland eindverantwoordelijk voor de
verwezenlijking van het beleidsplan en heeft zij een coördinerende en verbindende rol bij de
uitvoering van de actiepunten. In samenspraak en samenwerking met de federaties worden hier
werkplannen (inclusief taak- en financiële verdeling) voor ontwikkeld. Sportvisserij Nederland streeft
naar samenwerking met alle federaties om zodoende gezamenlijk doelen te behalen en meer
uniformiteit aan te brengen binnen de wedstrijdsport. Tevens biedt Sportvisserij Nederland
ondersteuning aan de federaties. Bijvoorbeeld op het gebied van netwerk (NOC*NSF), financiën (een
fonds voor het realiseren van de doelstellingen) of organisatie en uitvoering.
Sportvisserij Nederland draagt daarnaast zorg voor het organiseren en bekostigen van alle nationale
wedstrijden. Dit geldt ook voor eventuele internationale evenementen die in Nederland gehouden
worden en het uitzenden van de nationale ploegen naar internationale evenementen in het
buitenland.

Derden
Sportvisserij Nederland wil actief op zoek gaan naar partners die zich zakelijk willen conformeren aan
de vastgestelde ambities. Door middel van sponsoring wil Sportvisserij Nederland (een deel) van de
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nieuwe competitieopzet financieren (zoals bij voetbal: Vriendenloterij, maatschappelijk partner van
de eredivisie). Er ligt een grote (nog onbenutte) kans op samenwerking met de commerciële
hengelsportbranche die opgepakt moet gaan worden.
De nationale specialistenorganisaties (zoals De KSN en VNV) zijn naaste partners van Sportvisserij
Nederland als organisator van viswedstrijden. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen tak van sport
en de bijbehorende financiële verplichtingen. Wanneer wordt deelgenomen aan internationale
wedstrijden en dit in lijn ligt met de visie en doelstellingen van Sportvisserij Nederland en de
FIPS/CIPS, kan worden besloten deze te faciliteren of te voorzien van een financiële bijdrage.

Om aan de behoeften van de wedstrijdvissers te voldoen zullen hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij
Nederland gezamenlijk moeten investeren. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord.
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Wedstrijdbeleid: Meerjarenbegroting
Algemene Begroting
In de volgende tabel wordt een begroting gegeven voor de kosten bovenop de huidige
wedstrijdkosten die dit wedstrijdbeleidsplan met zich meebrengen. Het gaat hierbij om de
gezamenlijke investering van Sportvisserij Nederland en de federaties in wedstrijden voor de periode
2016-2020. Deze meerjarenbegroting is verder uitgewerkt in een kosten- en activiteitenplan. Zie
Bijlage 1.
2016
Topsport
Breedtesport
Opleiding &
Talentherkenning
Jeugd
Water,
Faciliteiten &
Visstand
Externe
Ontwikkelingen
Totaal:

2017

2018

2019

2020

€30.000
€24.000
€19.000

€30.000
€31.000
€29.000

€75.000
€105.000
€75.000

€75.000
€105.000
€75.000

€75.000
€105.000
€75.000

€17.000
-

€33.000
€5.000

€40.000
€5.000

€40.000
n.o.t.k.

€40.000
n.o.t.k.

€10.000

€10.000

€10.000

€5.000

€5.000

€100.000

€138.000

€310.000

€300.000

€300.000

Sportvisserij Nederland
In de volgende tabel worden de kosten voor Sportvisserij Nederland weergegeven (na aftrek van de
federatieve bijdrage). Dit zijn kosten die het beleidsplan extra met zich meebrengt. Dus bovenop de
huidige kosten voor wedstrijden die reeds worden gemaakt door Sportvisserij Nederland.
2016
Topsport
Breedtesport
Opleiding &
Talentherkenning
Jeugd
Water,
Faciliteiten &
Visstand
Externe
Ontwikkelingen
Totaal:

2017

2018

2019

2020

€30.000
€10.000
€5.000

€30.000
€10.000
€15.000

€75.000
€40.000

€75.000
€40.000

€75.000
€40.000

€10.000
-

€5.000
€5.000

€5.000
€5.000

€5.000
n.o.t.k.

€5.000
n.o.t.k.

€10.000

€10.000

€10.000

€5.000

€5.000

€65.000

€75.000

€135.000

€125.000

€125.000

Om het wedstrijdbeleid de komende jaren uit te voeren, wordt naast de bovenstaande financiële
investering ook een optimalisering van de uitvoering verwacht. Daarom streeft Sportvisserij
Nederland er naar om buiten de genoemde kosten 1 fte vrij te maken voor de verantwoordelijkheid
en (eind)coördinatie van het wedstrijdbeleidsplan.
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Federaties
Om voor de zeven federaties inzichtelijk te maken wat financieel van hen wordt verwacht in deze
beleidsperiode is de meerjarenbegroting gespecificeerd. In de volgende tabel is inzichtelijk gemaakt
waar de kostenposten voor de federaties liggen.
2016
Topsport
Breedtesport

Opleiding &
Talentherkenning
Jeugd

Water,
Faciliteiten &
Visstand
Externe
Ontwikkelingen
Totaal:

2017

2018

2019

2020

€ 14.000
(€ 2.000 per
federatie)
€ 14.000
(€ 2.000 per
federatie)
€ 7.000
(€ 1.000 per
federatie)
-

€ 21.000
(€ 3.000 per
federatie)
€ 14.000
(€ 2.000 per
federatie)
€ 28.000
(€ 4.000 per
federatie)
-

€ 105.000
(€ 15.000 per
federatie)
€ 35.000
(€ 5.000 per
federatie)
€ 35.000
(€ 5.000 per
federatie)
-

€ 105.000
(€ 15.000 per
federatie)
€ 35.000
(€ 5.000 per
federatie)
€ 35.000
(€ 5.000 per
federatie)
-

€ 105.000
(€ 15.000 per
federatie)
€ 35.000
(€ 5.000 per
federatie)
€ 35.000
(€ 5.000 per
federatie)
-

-

-

-

-

-

€ 35.000
(€ 5.000 per
federatie)

€ 63.000
(€ 9.000 per
federatie)

€ 175.000
(€ 25.000 per
federatie)

€ 175.000
(€ 25.000 per
federatie)

€ 175.000
(€ 25.000 per
federatie)

Om het wedstrijdbeleid de komende jaren uit te voeren, wordt naast bovenstaande financiële
investering ook een optimalisering van de uitvoering verwacht. Daarom streeft Sportvisserij
Nederland naar het aanstellen/vrijmaken van 0,2 - 0,5 fte per federatie voor de realisatie van het
wedstrijdbeleidsplan.

NOC*NSF
Met de huidige verdeelsleutel van NOC*NSF zou Sportvisserij Nederland jaarlijks subsidie ontvangen
als basisbijdrage aan de verhoging van sportparticipatie. Deze bijdrage kent een basis van € 9.500 per
sportbond. Het resterende budget wordt op basis van het ledenaantal (vanaf 2.500 leden) lineair
verdeeld (circa. € 0,95 per lid).
Dit betekent voor Sportvisserij Nederland dat er jaarlijks een bedrag van € 575.219,30 (595.494 leden
* € 0,95+ € 9.500) subsidie zou zijn binnengekomen, als we hadden meegedraaid in de sportagenda
2013-2016.
Omdat Sportvisserij Nederland per 2017 meedoet aan de verdeling van de sportsubsidie, kan niet
met zekerheid gezegd worden wat de bijdrage van NOC*NSF in de toekomst wordt. In 2016
presenteert NOC*NSF haar nieuwe verdeelsleutel voor de periode 2017-2020. De verwachting is dat
dit bedrag substantieel lager uitvalt dan waar Sportvisserij Nederland met de huidige verdeelsleutel
recht op zou hebben. Er wordt geschat dat dit neerkomt op ongeveer de helft.
Sportvisserij Nederland is voornemens wanneer zij meedraait in de sportagenda van NOC*NSF, een
fonds op te richten voor federaties en verenigingen die een bijdrage willen leveren aan het
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wedstrijdbeleidsplan maar hier de financiële middelen (nog) niet voor hebben. De hoogte van dit
fonds kan pas worden vastgesteld wanneer de nieuwe verdeelsleutel van NOC*NSF bekend is en
daarmee de hoogte van de subsidie.
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Bijlage 1
Topsport
Categoriseren van het
internationale
wedstrijdaanbod op
bovenstaande criteria. Jaarlijks
evalueren en eventueel
bijstellen.
Een gefundeerde competitie
opzetten voor zowel zoet als
zout, waarbij in teamverband
gevist wordt op regionaal en
nationaal niveau. Deze
competitie gefaseerd invoeren.
Sportvisserij Nederland
formuleert een
taakomschrijving van de
wedstrijdvisserscommissie.
Voor zoet en zout wordt deze
commissie aangesteld.
Sportvisserij Nederland
formuleert een
taakomschrijving voor de
Technisch Manager en
Topsport Coördinator en
implementeert deze in de
organisatie. Honorering van
het complete technisch kader
wordt bezien.

2016
Categoriseren
wedstrijdaanbod
-

Verkenning en
organiseren
teamcompetitie
voor zoet, zout en
feeder.

€10.000

Aanstellen van de
commissie

2017
Evalueren en
eventueel
bijstellen

Door ontwikkelen
en organiseren
teamcompetities

Totaal:

€10.000

Continuering
€5.000

Taken coördinator
onderbrengen,
manager
installeren,
vergoeding
coaches bezien

-

Door ontwikkelen
en organiseren
teamcompetities

€5.000

€15.000

€20.000

Door ontwikkelen
en organiseren
teamcompetities

€20.000

Door ontwikkelen
en organiseren
teamcompetities

€20.000

€5.000

Continuering

€50.000

Totaal:

-

Continuering

Continuering

€75.000

2020
Evalueren en
eventueel
bijstellen

€5.000

€50.000

Totaal:

-

Continuering

Continuering

€30.000

2019
Evalueren en
eventueel
bijstellen

€5.000

€15.000

Totaal:

-

Continuering

Continuering

€30.000

2018
Evalueren en
eventueel
bijstellen

€75.000

€50.000

Totaal:

€75.000
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Breedtesport
Sportvisserij Nederland ontwikkelt
samen met de federaties een format
voor een federatieve
teamcompetitie voor zowel zoet als
zout, die aansluit bij de fasering van
de nationale competitieopzet
(topsport).
Federaties ondersteunen
hengelsportverenigingen bij het
stimuleren van vissen in
teamverband.
Sportvisserij Nederland en de
federaties (voorselecties) dragen
samen zorg voor de voortzetting van
de NK-opzet (voor zoet en zout),
maar dan onder de naam ‘Open
Nederlands Kampioenschap’.

2016
Verkenning
breedtesport
competitie

2017
Verkenning
breedtesport
competitie
€10.000

Eerste
deelname
teamcompetitie

€14.000
(€2.000
per
federatie)

Ondersteuning
teams

-

Totaal:

€24.000

€10.000

2018
Organisatie en
uitvoering
breedtesport
competitie

€21.000
(€3.000
per
federatie)

Hulp bij
samenstellen
teams en
ondersteuning

-

Totaal:

€31.000

€70.000
(€10.000
per
federatie)
€35.000
(€5.000
per
federatie)

2019
Organisatie en
uitvoering
breedtesport
competitie

Hulp bij
samenstellen
teams en
ondersteuning

-

Totaal:

€105.000

€70.000
(€10.000
per
federatie)
€35.000
(€5.000
per
federatie)

2020
Organisatie en
uitvoering
breedtesport
competitie

Hulp bij
samenstellen
teams en
ondersteuning

€70.000
(€10.000
per
federatie)
€35.000
(€5.000
per
federatie)

-

Totaal:

€105.000

-

Totaal:

€105.000
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Opleiding & Talentherkenning
Het technisch kader ontwikkelt een
landelijk technisch talentenplan (zoet
en zout).
Sportvisserij Nederland ontwikkelt
samen met de federaties een
functieprofiel voor een
wedstrijdcoach en per federatie
wordt er een aangesteld.
Federaties stimuleren en
ondersteunen
hengelsportverenigingen bij het
aanstellen van een
wedstrijdbegeleider.
Sportvisserij Nederland ontwikkelt en
implementeert samen met de
federaties een opleidingsstructuur
voor coaches.

2016
Technisch
talentenplan
ontwikkelen
Functieprofiel
opstellen en
wedstrijdcoach
aanstellen per
federatie
-

2017

2018

Totaal:

2020

-

-

-

-

-

€14.000
(€2.000
per
federatie)

€14.000
(€2.000
per
federatie)

€17.500
(€2.500
per
federatie)

€17.500
(€2.500
per
federatie)

€17.500
(€2.500
per
federatie)

Plan van aanpak
ontwikkelen
-

Verkenning
opleidingsstructuur

2019

€5.000
€19.000

-

Ontwikkeling
opleidingsstructuur
Totaal:

€15.000
€29.000

HSV benaderen
voor wedstrijdbegeleider

Organisatie en
uitvoering
opleidingsstructuur
Totaal:

€17.500
(€2.500
per
federatie)

€40.000
€75.000

HSV benaderen
voor wedstrijdbegeleider

Organisatie en
uitvoering
opleidingsstructuur
Totaal:

€17.500
(€2.500
per
federatie)

€40.000
€75.000

HSV benaderen
voor wedstrijdbegeleider

Organisatie en
uitvoering
opleidingsstructuur
Totaal:

€17.500
(€2.500
per
federatie)

€40.000
€75.000
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Jeugd
Sportvisserij Nederland
ontwikkelt en stimuleert
samen met de federaties een
programma voor
hengelsportverenigingen
(voor zowel zoet als zout)
waarmee ze jeugd kunnen
laten kennismaken met
wedstrijdvissen.
Sportvisserij Nederland
ontwikkelt samen met de
federaties een format voor
het organiseren van clinics
(voor zowel zoet als zout)
voor de doelgroepen talenten
en junioren om ze te laten
kennismaken met
(wedstrijd)vissen.
Sportvisserij Nederland
ontwikkelt en organiseert
samen met de federatie een
jeugdcompetitie voor teams.

2016
Programma
ontwikkelen

Sportvisserij Nederland beziet
samen met de ‘zoute’
federaties wat de
mogelijkheden zijn voor het
opzetten van een
jeugdcompetitie voor
zoutwatervissen.
Iedere federatie zorgt jaarlijks
voor (minimaal) een
jeugdteam dat meedoet aan
de landelijke jeugdcompetitie.

Verkenning
en
ontwikkeling
jeugdcomp.

2017
Organisatie
en uitvoering
van het
programma
€5.000

Programma
ontwikkelen,
organiseren
en uitvoeren

Verkenning
en
ontwikkeling
jeugdcomp.

€12.000
(€5.000 SVN
en €1.000
per
federatie)

Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport

-

Programma
organiseren
en uitvoeren

Verkenning
en
ontwikkeling
jeugdcomp.
Verkenning
en
ontwikkeling
jeugdcomp.

€21.000
(€3.000
per
federatie)

€12.000
(€5.000 SVN
en €1.000
per
federatie)

Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport

Totaal:

€17.000

Totaal:

€33.000

2018
Organisatie en
uitvoering van
het
programma

Programma
organiseren
en uitvoeren

Pilot
jeugdcomp.

Pilot
jeugdcomp.

Ondersteuning
jeugdteam(s)
Totaal:

€21.000
(€3.000
per
federatie)

€12.000
(€5.000 SVN
en €1.000
per
federatie)

Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
€7.000
(€1.000
per
federatie)
€40.000

2019
Organisatie en
uitvoering van
het
programma

Programma
organiseren
en uitvoeren

Evaluatie en
bijstellen
jeugdcomp.

Evaluatie en
bijstellen
jeugdcomp.

Ondersteuning
jeugdteam(s)
Totaal:

€21.000
(€3.000
per
federatie)

€12.000
(€5.000 SVN
en €1.000
per
federatie)

Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
€7.000
(€1.000
per
federatie)
€40.000

2020
Organisatie en
uitvoering van
het
programma

Programma
organiseren
en uitvoeren

Evaluatie en
bijstellen
jeugdcomp.

Evaluatie en
bijstellen
jeugdcomp.

Ondersteuning
jeugdteam(s)
Totaal:

€21.000
(€3.000
per
federatie)

€12.000
(€5.000 SVN
en €1.000
per
federatie)

Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
Zie
competitieopzet
topsport/
breedtesport
€7.000
(€1.000
per
federatie)
€40.000
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Water, Faciliteiten & Visstand
Sportvisserij Nederland brengt in
samenwerking met de federaties de
Nederlandse wedstrijdwateren en
–trajecten in kaart.
Sportvisserij Nederland ontwikkelt een
classificatie voor wateren waar
(inter)nationale en regionale
wedstrijden worden gehouden en
ondersteunt bij het voldoen aan deze
classificatie.
Sportvisserij Nederland brengt in
samenwerking met de federaties
gesloten wateren in kaart die ingezet
kunnen worden als wedstrijdwater.
Sportvisserij Nederland inventariseert
de mogelijkheden voor het opzetten
van een topsportcentrum voor
wedstrijdvissen en heeft de ambitie om
eerste stappen hiertoe voor het eind
van de beleidsperiode te realiseren.

2016
Verkenning
wedstrijdparcoursen
Ontwikkeling
van de
classificatie

Verkenning en
inventarisatie

-

Huidige
Sportvisserij
Subsidie

-

2017
Lijst evalueren
en bijstellen

Parcoursen
classificeren en
eventueel
onderhouden

Lijst evalueren
en bijstellen

-

Huidige
Sportvisserij
Subsidie

-

Start verkenning
-

Totaal:

-

2018
Lijst evalueren
en bijstellen

Parcoursen
classificeren en
eventueel
onderhouden

Lijst evalueren
en bijstellen

Huidige
Sportvisserij
Subsidie

-

Verkenning
€5.000

Totaal:

-

€5.000

€5.000

Totaal:

€5.000

2019
Lijst evalueren
en bijstellen

Parcoursen
classificeren en
eventueel
onderhouden

-

Huidige
Sportvisserij
Subsidie

Lijst evalueren
en bijstellen

-

2020
Lijst evalueren
en bijstellen

Parcoursen
classificeren en
eventueel
onderhouden

-

Huidige
Sportvisserij
Subsidie

Lijst evalueren
en bijstellen

-

Budget afhankelijk van
kosten/baten en eventuele
subsidies

Budget afhankelijk van
kosten/baten en eventuele
subsidies

Totaal:

Totaal:

n.o.t.k.

n.o.t.k.
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Externe Ontwikkelingen
Sportvisserij Nederland sluit ieder jaar
aan bij ten minste één landelijk thema.
Door middel van een activiteitenplan
wordt vorm gegeven aan de
ontwikkeling van dit thema.
Sportvisserij Nederland ziet er op toe
dat de huidige leidraad voor
dierenwelzijn en milieu (FDC) ook
wordt toegepast binnen de
wedstrijdvisserij.
Sportvisserij Nederland streeft naar
een papierloze wedstrijdorganisatie en
anticipeert op de online
ontwikkelingen op wedstrijdgebied.
Sportvisserij Nederland ontwikkelt,
implementeert en waarborgt een
registratiesysteem voor
wedstrijdvissers.
Sportvisserij Nederland draagt samen
met de federaties zorg voor een goed
imago van wedstrijdvissen door
wedstrijden neer te zetten als
evenement. Hier wordt een protocol
voor ontwikkeld.
Sportvisserij Nederland inventariseert
jaarlijks de speerpunten en thema’s
van NOC*NSF en beziet aan welke kan
worden deelgenomen.

2016

2017

Plan van aanpak
ontwikkelen

Totaal:

2020

Subsidie
mogelijkheden
bezien

Subsidie
mogelijkheden
bezien

Subsidie
mogelijkheden
bezien

Subsidie
mogelijkheden
bezien

-

-

-

-

-

€2.500

€5.000

Inventariseren
en actieplan
opstellen

2019

Subsidie
mogelijkheden
bezien

Verkenning

Protocol
ontwikkelen en
Pilot draaien

2018

€2.500

Evalueren en
bijstellen

Ontwikkeling en
implementatie

Protocol
evalueren en
bijstellen,
vervolgens
herhalen

€2.500

€5.000

€2.500

Jaarlijks bezien
€10.000

Evalueren en
bijstellen

Ontwikkeling en
implementatie

Protocol
evalueren en
bijstellen,
vervolgens
herhalen

€10.000
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