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Circa 5 to 10 % van de aangesloten sportvissers neemt wel eens deel aan viswedstrijden. 
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1. Inleiding 
 
Wedstrijdvisserij is voor de sportvisserij van groot belang. Enerzijds als ledenbindende activiteit en 
anderzijds als evenement om de sportvisserij te promoten. Wedstrijdvissen kan worden gezien als een 
specialisme binnen de hengelsport en uit het wedstrijdvissen zijn tal van de huidige 
hengelsportverenigingen voortgekomen. 
 
Viswedstrijden worden georganiseerd binnen alle lagen van de georganiseerde sportvisserij. Op lokaal 
niveau, federatief niveau, nationaal en internationaal. Naar schatting neemt 5 tot 10 % van de 
aangesloten sportvissers wel eens deel aan viswedstrijden. Binnen Sportvisserij Nederland doen twee 
tot drieduizend personen mee aan de regionale en landelijke wedstrijden. 
 
De wedstrijdvissers vormen een eigen doelgroep binnen de sportvisserij. Vaak manifesteren 
wedstrijdvissers zich binnen de hengelsportorganisaties en komt uit hun gelederen menig vrijwilliger 
en bestuurder voort. 
 
Redenen voor sportvissers om aan viswedstrijden mee te doen zijn: 
-het competitie element, de prijzen en de eer om te winnen; 
-het sociaal gebeuren, de vriendschap en gezelligheid; 
-het willen leren / het ontwikkelen van de eigen visserij. 
 
Redenen voor de hengelsportorganisaties om viswedstrijden te organiseren zijn: 
-het bieden van een product dat (een deel van) de leden graag wil; 
-het verzorgen van ledenwervende en –bindende activiteiten; 
-het bieden van een platform voor ontwikkeling van vistechnieken; 
-het verkrijgen van promotie middels wedstrijdevenementen en wedstrijdvissers voor de organisaties  
 en de sportvisserij als geheel. 
 
Een goede wedstrijdvisserij kan de sportvisserij en de hengelsportorganisaties dienen. Een slecht 
uitgevoerde wedstrijdvisserij leidt tot schade. 
 
In 2003 is binnen de toenmalige NVVS het landelijk beleidsplan “Wedstrijdvissen: goed, beter, best” 
vastgesteld (ALV juni 2003) met als doel de wedstrijdvisserij in de periode t/m 2009 verder te 
ontwikkelen. Een nadere uitwerking van dit beleid is geaccordeerd in de ALV februari 2004. 
 
In deze notitie wordt dit wedstrijdbeleid geëvalueerd en worden beleidsvoorstellen gedaan hoe de 
komende jaren verder te werken aan de versterking van de wedstrijdvisserij. In dit kader heeft 
afgelopen anderhalf jaar overleg plaatsgevonden met o.a. de landelijke adviesgroepen van 
wedstrijdvissers, de leden van de Commissie Organisatie Wedstrijden, de landelijke coaches en de 
federatieve contactpersonen wedstrijdvissen. 
 
 

2. Evaluatie beleid “Wedstrijdvissen: goed, beter, best” 
 
Het landelijk beleid kende drie pijlers: 
-het vergroten van de inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wedstrijdvissers; 
-het versterken van de breedtesport ‘wedstrijdvissen voor iedereen’; 
-het versterken van de topsport ‘voor wedstrijdvissers die meer willen’. 
 
Daarnaast ging het om het stimuleren van de wedstrijdvisserij bij de jeugd (attent op talent), het 
versterken van de professionele inzet voor de wedstrijden (werk in uitvoering), het uitbreiden van de 
communicatie (bekend maakt bemind) en het vergroten van de financiën (vele kleintjes maken één 
grote). 
 

Inzet en betrokkenheid wedstrijdvissers 
 
De afgelopen jaren zijn twee adviesgroepen van zoute en zoete wedstrijdvissers geformeerd, die 
gevraagd en ongevraagd landelijk advies geven over de wedstrijdregels en -organisatie. Dit werkt naar 
tevredenheid en tal van adviezen uit de praktijk zijn toegepast. 
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Het stimuleren van de wedstrijdvisserij bij de jeugd en dames, zowel zout als zoet,  
is noodzakelijk voor het verkrijgen van een breder draagvlak voor de sport.
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De Commissie Organisatie Wedstrijden -verantwoordelijk voor de key-functies bij de organisatie van 
de landelijke wedstrijden- is nagenoeg volledig vernieuwd. Hun taken, bevoegdheden en positie in de 
landelijke organisatie zijn via een overeenkomst vastgelegd. De COW bestaat thans uit ruim tien 
kundige en betrokken personen, maar uitbreiding naar vijftien mensen is gewenst gezien de 
hoeveelheid werk en landelijke spreiding / inzetbaarheid. Voor hen is een EHBO-training gerealiseerd 
en tevens is voor hen en andere wedstrijdcontroleurs een cursus wedstrijdcontroleur ontwikkeld (o.a. 
via een DVD en speciale controleurskleding ondersteund). Ondersteunende vrijwilligers / controleurs 
zijn soms moeilijk te vinden en aan uitbreiding van dit netwerk moet worden gewerkt. De kwaliteit van 
werken vereist continu aandacht en instructie (kernpunten van controle, correcte weging e.d.).  
 
Sportvisserij Nederland beschikt thans tevens over een korps van zeven landelijke coaches, die belast 
zijn met de selectie en begeleiding van de af te vaardigen nationale teams. Zij functioneren goed. 
Aanzien, kennis, kundigheid en inzet van deze coaches is van een goed niveau. Zij werken samen in 
teamverband. Hun taken, bevoegdheden en positie in de organisatie zijn via een overeenkomst 
vastgelegd. De komende jaren moet mogelijk worden gewerkt aan opvolging. Verder zou meer training 
op het vlak van coaching moeten worden aangeboden (teambuilding, leiding, moeilijke gesprekken, 
publiciteit e.d.) en verdient het ook aanbeveling om een upgrading van de vergoedingen te bekijken. 
 
Het verdient voorts aanbeveling de diverse vigerende draaiboeken en checklist van - uitgewerkte - 
taken te actualiseren. 
 

Versterken breedtesport 
 
Om de animo voor het wedstrijdvissen te vergroten en de landelijke wedstrijdvisserij te verbreden is 
een NK Vrije hengel gestart evenals een NK Clubs (verenigingsteam bestaande uit senioren en 
junioren). Tot nog toe is de deelname echter beperkt. Ook lijkt de deelname bij de andere regionale 
voorselecties en NK’s zoet wezenlijk af te nemen.  
 
Mogelijk komt dit doordat binnen sommige federaties de wedstrijdorganisatie onder druk staat, omdat 
men met moeite voldoende vrijwilligers kan vinden en doordat de hengelsportverenigingen en 
sportvissers nog onvoldoende voor deze wedstrijden kunnen worden geïnteresseerd. Hier zal de 
komende jaren nadrukkelijk extra inzet op moeten worden gepleegd! Door actief met de 
wedstrijdvisserij aan de gang te gaan en deze positief te positioneren moeten meer sportvissers zijn te 
interesseren om aan het wedstrijdvissen deel te nemen en/of om mee te helpen met de organisatie 
van wedstrijden. Ook bij zout is verbreding van de deelname gewenst (m.n. jeugd, dames en 
bootvissen). 
 
Deelname aan voorselecties en NK’s tijdens de afgelopen jaren 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    2000  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sel. jeugd zoet     678    575   500   476   480   387   346 
NK jeugd zoet     173    163   151   139   140   115   108 
Sel. ind. Zoet   1574  1156 1174 1126 1097 1052 1099 
NK ind. Zoet     237    222   217   190   173   211   216 
Sel. korps zoet (korpsen)   206    157   165   159   169   144   139 
NK korps zoet (korpsen)     42      41     40     40     37     38     35 
Sel. / NK vrije hengel        -        -   523   457   492   499   523 
NK club (teams)        -      32     35     32     26     30     15 
Topc. jeugd zoet        -      21     26     24     22     33     38 
Topc. sen. Zoet         -    132   150   135   144   139   144 
 
NK jeugd kust       71      67     58     48     42     49     51 
NK dames kust       21      25     20     21     26     25     24 
Sel. / NK ind. kust    408 /144   430   433   434   450   457   461 
Sel. / NK korps kust (korpsen)     74 /  17     77     75     78     77     79     74 
Sel. / NK boot     147 /  36     80     91     92     88     68     64 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 6 

 

 

 
 
Het WK zoet individueel in Almere 2009:  
promotie voor de sportvisserij en het wedstrijdvissen. 
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Versterken topsport 
 
Om meer competitie en een beter platform voor de topsport te creëren is in 2004 gestart met de 
Nationale Topcompetitie Zoet (een reeks van 8 wedstrijden), waarvan de klassering resulteerde in een 
Nationale Selectie waaruit de coaches de af te vaardigen nationale ploegen voor de internationale 
wedstrijden konden selecteren. In deze competitie werd ook een eigen plaats voor de jeugd ingeruimd 
(koppeling, stimulering, opleiding). Tevens konden ‘amateur’ wedstrijdvissers als dagdeelnemer hun 
krachten met de topvissers meten (aantrekkingskracht, werving).  
Voorts werd vanaf 2006 vanuit deze topcompetitie een damesteam zoet afgevaardigd naar het 
betreffende WK en vanaf 2008 het nationale beloftenteam (jongeren t/m 22 jaar). Ook werd meer 
geïnvesteerd in extra internationale ontmoetingen, training, kleding en hengelmateriaal. 
 
Binnen de zoute wedstrijdvisserij werd de naselectie ook omgevormd tot een topcompetitie. 
 
Daarnaast werd de afgelopen jaren een aantal WK’s en EK’s in Nederland georganiseerd (WK Kust 
Korpsen 2002, EK Zoet 2003, WK Boot 2008) met het WK Zoet Individueel in Almere 2009 als 
hoogtepunt. 
 
Dit geheel samen met de versterking van de coaching heeft tot goede resultaten geleid. De 
samenwerking en binding tussen de topvissers nam toe, er ontstond een beter selectieplatform, de 
jeugd stroomt steeds meer door naar de top, de damesvisserij kent een verbreding en internationaal 
wordt steeds beter gescoord en zijn de afgelopen een aantal prima prestaties - waaronder diverse 
wereldtitels - gerealiseerd.  
 
Bij de nationale wedstrijden is meer eenduidigheid van de regelgeving nagestreefd door de CIPS-regels 
als uitgangspunt te stellen. Dit kan nog verder worden versterkt, evenals de sanctieregelingen bij 
overtreding van de regels. 
 
Internationaal is de positie / ingang van Sportvisserij Nederland versterkt richting CIPS-organisatie 
(vertegenwoordiging in bestuur FIPS Mer en in technische commissie FIPS ED). 
 
Probleem voor de grotere nationale wedstrijden en het houden van internationale kampioenschappen 
in Nederland is de aanwezigheid van geschikte wedstrijdparkoersen (toereikende visstand, eenvormig 
toegankelijk ‘schoon’ traject van 2 tot 3 km en geschikt voor organisatie van een groot evenement). 
 

Stimulering wedstrijdvisserij onder jeugd 
 
Dit is de afgelopen vijf jaren (uitgezonderd de Nationale Topcompetitie Zoet, het NK Clubs en het 
nationale beloftenteam) nog maar mager van de grond gekomen. Binnen de hengelsportverenigingen 
valt hiervoor nog geen extra aandacht te constateren (coaching / begeleiding, organisatie wedstrijden, 
inschrijving voor nationale wedstrijden). Via Het VISblad wordt wel meer ingegaan op witvis- en  
wedstrijdtechnieken en er is een brochure met voertips gepubliceerd, maar ook dit had slechts een  
beperkt effect. Verder is het geven van clinics door landelijke topvissers niet gerealiseerd. 
 

Professionele inzet 
 
De professionele inzet van het landelijk bureau voor de wedstrijdvisserij is van 1½ fte uitgebreid naar 
2½ fte. Het aantal nationale en internationale wedstrijden is echter ook toegenomen, waardoor 
kwantitatief en kwalitatief een inzet van 3 fte thans wel noodzakelijk is. 
 

Communicatie 
 
De aandacht voor de wedstrijdvisserij en de witvis- / wedstrijdtechnieken in Het VISblad is kwantitatief 
en kwalitatief uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de websites. Ook hebben de WK’s in Nederland de 
nodige interne en externe publiciteit voor de wedstrijdvisserij en de totale sportvisserij gegenereerd. 
Toch kunnen de communicatie naar de hengelsportverenigingen (presentaties), de koppeling naar 
andere hengelsport websites, de publiciteit op beurzen en de vrije publiciteit absoluut nog sterker. 
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Financiën 
 
Qua sponsoring is de organisatie van de wedstrijdvisserij vooral aangewezen op 
hengelsportondernemingen. Financieel en ook wat betreft sponsoring in natura is deze markt echter 
zeer beperkt. Van buiten de hengelsport is de interesse minimaal. Mogelijk kunnen de budgetten 
binnen de hengelsportorganisaties iets worden opgetrokken en zijn sommige prijzen in natura van 
buiten de hengelsport te realiseren (fototoestel, reis, outdoor kleding e.d.). 
 
 

3. Doel landelijk beleid wedstrijdvissen 2010 – 2015 
 
Wedstrijdvisserij is voor de sportvisserij van nadrukkelijk belang vanwege: 
 

• het ontwikkelen van technieken en materialen; 
• het genereren van een brede publiciteit / promotie; 
• de voorbeeldwerking; 
• het vergroten van de betrokkenheid en binding bij de vereniging en de sportvisserij; 
• het ontwikkelen van een ‘wij-gevoel’; 
• het stimuleren tot deelname aan de wedstrijd- en sportvisserij. 

 
Topsport, topprestaties, positieve publiciteit, aanzien en idoolvorming zijn in dit kader wezenlijk. Een 
goede topsport stimuleert een brede deelname aan de amateursport. Anderzijds vormt een brede 
amateursport weer een goede kweekvijver voor de topsport. 
 
Belangrijk om tot verbreding en versterking van een sport te komen zijn: 
-goede faciliteiten (i.c. wateren) om de sport te beoefenen; 
-eenvoudige en eenvormige regels (incl. standaard sancties bij overtreding) bij de wedstrijden; 
-een goede coaching / opleiding van de sporters; 
-een zo breed mogelijke competitie (wedstrijden die met elkaar in verband staan) en dus een groter  
 aantal competitiedeelnemers waarbij de sporters zich steeds hoger kunnen klassificeren  
 (pyramidemodel, eindigend in een nationale afvaardiging naar een wereldkampioenschap); 
-en vanzelfsprekend het creëren van de bijbehorende publiciteit. 
 
Op al deze terreinen valt in de wedstrijdvisserij nog veel te winnen (en te leren van andere sporten)! 
Om dit te bereiken is de inzet van de huidige wedstrijdvissers, coaches, organisatoren en andere 
betrokkenen van wezenlijk belang.  
 
De lijnen uitgezet in het beleidsplan ‘Wedstrijdvissen: goed, beter, best’ zijn wat dat betreft nog steeds 
van toepassing en richtinggevend voor het landelijk wedstrijdbeleid de komende jaren.  
 
Een sterke, brede wedstrijdvisserij begint vanuit de hengelsportverenigingen! 
 
Kernpunt is niet zo zeer het aantal wedstrijden uit te breiden of de systematiek te veranderen, als wel 
uit te gaan van voornamelijk de bestaande wedstrijden en hierbij de kwaliteit (parkoers, regelgeving, 
uitvoering, koppeling en begeleiding), de communicatie en de deelname te bevorderen.  
 
Wat betreft wedstrijdvisserij zijn voor Sportvisserij Nederland de doelstellingen tot 2015: 

 

Breedtesport 
 

1) -stimuleren wedstrijdvissen binnen hengelsportverenigingen 
 

2) -vergroten deelname aan voorselecties en NK’s  
-jeugd zoet naar 750 personen / NK 175 personen 

-individueel zoet naar 1.500 personen / NK 200 personen 

-korpsen zoet naar 200 korpsen / NK 40 korpsen 

-vrije hengel zoet naar 8 wedstrijden / NK 200 personen 

-clubs zoet naar regionale voorselecties met 100 teams / NK naar 40 teams 
-NK jeugd kust naar 75 personen 
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-NK dames kust naar 40 personen 

-individueel kust naar 500 personen / NK 150 personen 
-korpsen kust naar 80 korpsen / NK 20 korpsen 

-bootvissen naar 100 personen / NK 40 personen 

 

Topsport 
 
3) -topcompetitie zoet naar 175 senioren en 50 junioren 

     -topcompetities zoet en zout kwalitatief verbeteren 

     -internationaal voor alle categorieën standaard tot de top 5 – 7 behoren 
     -jaarlijks op WK’s minimaal twee podiumplaatsen behalen 

     -iedere 2 a 3 jaar een aansprekend WK in Nederland organiseren 
 

Overig 
 
4) -realiseren als zodanig erkende, ingerichte en beheerde landelijk verspreid liggende  

      nationale wedstrijdparkoersen (circa 10 zoet en 5 zout) 
     -invoeren standaard wedstrijdregels, draaiboeken, invulformulieren en programma’s  

      voor berekening van de uitslag. Bevorderen kwaliteit uitvoering organisatie 
     -waar mogelijk realiseren positieve publiciteit rond wedstrijden 

 

5) -aanbieden opleiding / begeleiding coaches en controleurs 
 
 

4. Acties komende jaren 
 

4.1. Breedtesport 
 
Meer aandacht realiseren binnen hengelsportverenigingen voor wedstrijdvissen als ledenbindende 
activiteit via (permanente activiteit): regionale bijeenkomsten en persoonlijke contacten vanuit 
bestuurders en medewerkers, mailings, Het VISblad en op beurzen. 
 
Wedstrijdvissen naar jeugd stimuleren door (permanente activiteit): 
-het een plek te geven binnen jeugdcursussen / jeugdwerk; 
-senior wedstrijdvissers actief in te schakelen bij begeleiding van jeugd bij het wedstrijdvissen; 
-senior vissers samen met jeugdvissers stimuleren deel te nemen aan het NK Clubs. 
 

 
 
Ook binnen hengelsportverenigingen is coaching van jeugd bij wedstrijdvissen van belang. 
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Het aanbieden van opleidingen voor wedstrijdcontroleurs om meer vrijwilligers te 

verkrijgen en de kwaliteit van de wedstrijdorganisatie te verhogen. 

 
Stimuleren tot het houden van wedstrijden tegen wedstrijdvissers van buurverenigingen. 
 
Organiseren / aanbieden lezingen en clinics vanuit topvissers en coaches (ondersteund door handel). 
Opzetten van een informatiepunt op de website door Sportvisserij Nederland vanaf 2010. 
 
Inhoudelijke aandacht voor wedstrijdvissers, wedstrijdtechnieken in Het VISblad en op de website 
(permanente activiteit). 
 
Vaststellen / produceren standaardreglementen, draaiboeken en invulformulieren (op basis van CIPS-
regels). 
 
Op de website van Sportvisserij Nederland een kennisbank voor hengelsportverenigingen opnemen. 
Hierin kunnen worden vermeld o.a. standaardreglementen, draaiboeken, invulformulieren, tips voor 
organisatie, controleurs en coaches, en een standaard persbericht (2010/2011). 
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Aanbieden van een gratis wervende / informatieve brochure over wedstrijdvissen (o.a. voertips), 
standaardreglementen, draaiboeken, invulformulieren en een programma voor de berekening van de 
uitslagen (2010). 
 
Aanbieden van een vlag en/of spandoek ‘Viswedstrijd’, afzetlint e.d. voor aankleding van een 
verenigingsparkoers (vanaf 2010/2011). 
 
Organiseren van een centrale workshop (incl. eenvoudige leidraad) voor verenigingscoaches door 
Sportvisserij Nederland (doelgroep coaches en wedstrijdvissers; uitreiken T-shirt ‘coach 
wedstrijdvissen’; vanaf 2010). 
 
Aanbieden van een cursus wedstrijdcontroleur (incl. organisatie) aan verenigingscontroleurs (in geval 
van slagen incl. wedstrijdcontroleursjas en -permanente- wedstrijdcontroleurspas). Bestaat reeds. 
Levert tevens netwerk / databestand voor mogelijke controleurs t.b.v. federatieve en nationale 
wedstrijden. 
 
Stimuleren inschrijvingen voor regionale / nationale wedstrijden via en namens hengelsportvereniging. 
 
Stimuleren tot ondersteunende bijdrage (reiskosten) vanuit hengelsportverenigingen voor deelname 
aan federatieve / nationale wedstrijden. 
 
Werving deelnemers aan voorselecties en NK’s stimuleren via huidige deelnemers en via reclame 
foldertjes op andere grote wedstrijden. 
 
Invoeren materiaalprijzen bij NK’s en bijvoorbeeld verloting niet hengelsportprijzen (bijv. fototoestel, 
weekendverblijf in bungalowpark, rugzak) bij prijsuitreiking (binden deelnemers). 
 
Wat betreft NK Clubs werken aan een competitie van vier wedstrijden binnen enkele federaties in 
2010-2012. Uitbreiden naar federatieve clubkampioenschappen vanaf 2013 in alle federaties.  
 
Wat betreft NK Vrije Hengel vanaf 2011 opzetten van een competitie bestaande uit acht wedstrijden (6 
tellend) middels geselecteerde bestaande landelijke / commerciële wedstrijden en een afsluitende 
wedstrijd georganiseerd vanuit Sportvisserij Nederland. 
 
 

4.2. Topsport 
 
Uitbreiden aantal COW-leden tot 15 personen (landelijk verspreid). Meer begeleiding / opleiding. 
Verbreden en opleiden netwerk landelijk in te zetten controleurs (mogelijke ingangen bestand 
controleurs WK Zoet of leden federatieve wedstrijdcommissies). Actualiseren draaiboeken.  
 

Gericht werken aan opvolging / doorstroming landelijke coaches (via assistent coaches). Meer 
begeleiding en opleiding landelijke coaches (teambuilding, groepsprocessen, motivatie, moeilijke 
gesprekken, interviewtechniek; via eigen informatie, NOC-NSF meetings, presentatie vanuit coaches 
andere sporten e.d.). Checklist uit te voeren activiteiten inzake begeleiding internationale 
afvaardigingen opstellen. Mogelijk aanpassen vergoedingen. 
 
Stabiliseren en perfectioneren topcompetities. Geen extra wedstrijden of wezenlijk andere constructies. 
Invoeren A-B-C divisies bij Nationale Topcompetitie Zoet. In C divisie dagdeelnemers toelaten. 
 
Alleen werken met geldprijzen in Nationale Topcompetitie. Ook twee of drie kleine geldprijzen verloten 
onder aanwezigen bij prijsuitreiking (binden deelnemers). 
 
Meer structurele aandacht voor / contact met af te vaardigen nationale ploegen (opstellen draaiboekje; 
bijv. verstrekken interviewtips, succesbriefje voor vertrek, bloemen bij thuiskomst). 
 
Meer inzet voor verkrijgen externe vrije publiciteit rond af te vaardigen nationale ploegen / 
deelnemers. Ook informatie verstrekken aan websites van federaties en hengelsportverenigingen. 
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Realiseren meer ruimte voor extra trainingen door af te vaardigen nationale ploegen.  
 
Vergroten budget voor af te vaardigen nationale ploegen via een extra bijdrage vanuit Sportvisserij 
Nederland en mogelijk een vrijwillige bijdrage vanuit federaties voor sportvissers vanuit hun gebied in 
een nationale ploeg. 
 
Deelnemen aan het nieuwe WK feedervissen vanaf 2011. 
 
Om de twee a drie jaar een aansprekend WK in Nederland proberen te organiseren. In 2012 WK 
Kustvissen. Kandidaat stellen bij FIPS ED (2010) voor mogelijk WK Dames Zoet, WK Jeugd Zoet en EK 
Zoet in periode tot 2015. 
 
Kandidaat stellen voor positie in Technische Commissie FIPS Mer. 
 

 
 
In 2012 organiseert Sportvisserij Nederland voor (zee)sportvissers het WK Kustvissen. 
 
 

Overig 
 
Bevorderen als standaard van de toepassing van de (CIPS-)regels. Waar mogelijk beperken 
regelgeving (kern, eenvoud). Duidelijke sanctieregeling bij overtredingen van de 
wedstrijdreglementen. Scherpere controle. Correcte weging. Meer aankleding wedstrijdparkoers. 
Goede zalen, aankleding en organisatie prijsuitreiking (volkslied, uitbreiden prijzen). 
 
Realiseren vanaf 2010 van - landelijke verspreid - circa tien vaste parkoersen voor nationale 
wedstrijden zoet en vijf vaste parkoersen voor nationale wedstrijden zout (van 150 tot ruim 200 
personen), welke als zodanig worden erkend, kwalitatief ingericht en beheerd door regionale 
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waterbeheerder. Initiatief bij Sportvisserij Nederland in overleg en samenwerking met regionale 
federatie. Mogelijk kan / moet hiertoe als hengelsport ook financieel worden bijgedragen.  
 

 
 
Het verkrijgen van vaste, goed ingerichte parkoersen voor het organiseren van grote 

regionale en nationale viswedstrijden. 

 
Vrij maken van extra personele inzet (½ fte) binnen Sportvisserij Nederland voor de uitvoering van 
nationale wedstrijden / internationale afvaardigingen en stimulering van hengelsportverenigingen 
(m.n. jeugd) vanaf 2010. 
 
Inzetten op aanpassing van een aantal Visserijwet regels en regelingen mede ten behoeve van de 
wedstrijdvisserij. Een verzoek tot opheffing van de gesloten tijd voor de worm als aassoort, evenals 
het vervallen van de minimummaten voor baars, winde en ruisvoorn is in 2009 neergelegd bij het 
ministerie van LNV. Bij het ministerie van Justitie wordt al vanaf 2007 gepoogd om het verbod op de 
voerkatapult veranderd te krijgen. 
 
Inzetten op een sterkere samenwerking inzake wedstrijdvissen met hengelsporthandel, andere 
wedstrijdorganisatoren (bijv. EFSA) en andere hengelsportmedia. 
 
Op het vlak van specifieke visspecialismen zoals vliegvissen, karpervissen en het vissen op roofvis 
vinden ook (inter)nationale wedstrijden plaats. Binnen Nederland zouden deze wedstrijdvormen meer 
gestalte kunnen krijgen mits het een zekere omvang heeft / krijgt en gedragen en uitgevoerd wordt 
binnen de betreffende specialistenorganisaties onder auspiciën van en gesteund door Sportvisserij 
Nederland. Daarbij moeten het officiële wedstrijden van de internationale CIPS-organisatie betreffen 
om ongewenste wildgroei te voorkomen. Het voortouw voor dergelijke kampioenschappen en 
afvaardigingen ligt in eerste instantie bij de specialistenorganisaties.  
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De organisatie van (inter)nationale vliegvis- en karperwedstrijden vereist inzet van de 

landelijke specialistenorganisaties. 

 
Samenwerking met / aansluiting bij NOC-NSF kan voor de sportvisserij en met name de 
wedstrijdvisserij een meerwaarde betekenen (draagvlak, erkenning, kennis uitwisseling, en wellicht 
uitbreiding van financiële mogelijkheden). Het is de bedoeling vanaf 2010 samenwerkingsprojecten te 
starten en te werken naar aansluiting in 2011. Hiertoe zijn in 2009 contacten gelegd. 
 
De problematiek van het dierenwelzijn speelt zeker ook rondom viswedstrijden. Waar mogelijk moeten 
de regels inzake het welzijn van vissen worden verbeterd, inclusief voorlichting en streng toezicht 
hierop. In dit kader zullen welzijnsregels (Europese richtlijn) duidelijk op een rij worden gezet en 
expliciet worden gecommuniceerd naar de wedstrijdvissers (voorbeeldwerking). Hetzelfde geldt voor 
de eventuele problematiek rondom lokaas en lood. 
 
Viswedstrijden bieden de mogelijkheid om het inzicht in de aanwezige visstand te vergroten. Waar 
mogelijk zullen vangsten tijdens wedstrijden worden geregistreerd in verband met monitoring van de 
visstand. 


