
MiniMuMMaten ZeeViSSen
De Gedragscode Zeehengelsport is een initiatief van Sportvisserij 
Nederland en het Nationaal Platform Zeehengelsport.

Bot - 20 cm

Kabeljauw - 35 cm

Schelvis - 30 cm

Koolvis - 35 cm

Pollak - 30 cm

Heek - 27 cm

Tong - 24 cm Schol - 27 cm

Wijting - 27 cm

Leng - 63 cm Zeebaars - 42 cm*

Makreel - 30 cm

Haring -    20 cm Horsmakreel - 15 cm

Sardien - 11 cm Ansjovis - 12 cm

Zet de Volgende Soorten altijd terug!
Zalm Zeeforel Aal

Gedragscode
zeehengelsport

Sportvisserij Nederland
Postbus 162
3720 AD Bilthoven
Telefoon: (030) 605 84 00
www.sportvisserijnederland.nl 
info@sportvisserijnederland.nl

Hengelsportfederatie 
Groningen Drenthe 
Transportweg 13
9482 WN Tynaarlo
Telefoon: (0592) 542 890
www.vissen.nl
info@vissen.nl

Hengelsportfederatie Fryslân 
Biensma 27
9001 XZ Grou
Telefoon: (0566) 624 455
www.visseninfriesland.nl
info@visseninfriesland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland 
Populierenlaan 78
1911 BM Uitgeest
Telefoon: (0251) 318 882
www.sportvisserijmidwestnederland.nl 
info@sportvisserijmidwestnederland.nl

Sportvisserij Zuidwest Nederland 
Biesboschweg 4a  
4924 BB Drimmelen  
Telefoon: (0162) 687 260
www.sportvisserijzwn.nl 
info@sportvisserijzwn.nl 

Nederlandse Federatie van 
Brandingwatersportverenigingen 
Ruud van Kats (Secretaris)
Gladiolusstraat 5
2251 XA Wassenaar
Telefoon: (070) 511 85 33
secretaris@brandingsport.nl

* Terugzetplicht zeebaars van 1/1 tot 1/7/2016, vanaf 1/7 t/m
31/12/2016 baglimit van één (bovenmaatse) zeebaars.
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gedragScode ZeehengelSport
Een dag zeevissen is voor honderdduizenden mensen een heerlijk dagje 
ontspannen. Je kunt lekker uitwaaien en maakt daarnaast ook nog 
eens kans op de vangst van diverse vissoorten. Om het vissen in goede 
banen te leiden, is het van belang om bepaalde regels in acht te nemen. 
Deze gedragscode beschrijft die regels, zodat iedereen op een plezierige 
manier kan vissen en recreëren. Nu en in de toekomst.

1 Ken je regelS 
Zeevissen met de hengel kent weinig wettelijke regels. Als je de 
 wettelijke regels kent – hoeveel hengels mag ik waar gebruiken, hoeveel 
haken, wat zijn de minimummaten – vis je prettiger. En je kunt ook 
andere vissers informeren hoe het zit. Als iedereen zich aan de regels 
houdt, komt dat ten goede aan de visstand én de sportvisserij. Zie voor 
info: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet_en_regels 

2 VeroorZaaK geen hinder
Als zeevisser ben je medegebruiker van strand, pier, dijk of haven. 
 Toegang tot en gebruik van stranden is in Nederland vrijwel altijd vrij, 
maar voor pieren, havens en dijken kunnen beperkingen of verboden 
gelden. Realiseer je dat je als visser niet meer rechten hebt dan anderen. 
Het gebruik maken van wegen van en naar je visstek, parkeren en het 
betreden en gebruiken van visstekken kan alleen zolang eigenaren, 
 beheerders en andere medegebruikers daarvan geen hinder ondervinden. 

3 houd reKening Met anderen
Soms is het op een goede visstek druk met andere hengelaars en/of 
andere gebruikers en is je vis- en werpruimte beperkt. Iedereen heeft 
evenveel recht tot medegebruik van strand en oevers. 

• Echte vissers zijn geen stekkenpezers.
• Houd als je vist afstand tot collega hengelaars

en andere gebruikers van oever en water.
• Pas op met uitwerpen. Rondvliegend lood en

onderlijnen zijn gevaarlijk!

7 ga ZorgVuldig oM Met conSuMptieViS 
• Neem niet meer vis mee dan je voor eigen consumptie nodig hebt.

Vis verkopen is verboden!
• Is de vis bestemd om mee te nemen, dood de vis dan eerst voordat

je hem onthaakt.
• Dood een vis met een harde klap op de kop.
• Bewaar vis die bestemd is om mee te nemen op een koele plaats en

uit de zon.

8 neeM de regelS Voor aaSSteKen in acht
Zelf aas kunnen en mogen steken hoort bij het zeevissen. De volgende 
punten kunnen ervoor zorgen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft. 
• Probeer je aashoeveelheid af te stemmen op het te verwachten

gebruik, spit dus niet meer dan je nodig hebt.
• Houd je aan de toegestane spitgebieden.
• Lees de voorwaarden in je spitvergunning goed door.

9 denK aan je Veiligheid
• Sluit je aan bij een (boot)visvereniging.
• Laat thuisblijvers weten waar en wanneer je gaat vissen.
• Check voor het vissen altijd eerst het

weerbericht.
• Raadpleeg ook altijd de

getijdentabel op hoog
en laag watertijden en
getijdensterkte.

• Ga nooit alleen met
een boot de zee op.
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4 ViS MilieubewuSt
Een gezond watermilieu is essentieel voor een goede visstand. 
 Sportvissers kunnen prima bijdragen om water en oevers gezond en 
schoon te houden.   
• Neem al het afval dat je op een visdag produceert mee naar huis.
• En doe dat – indien mogelijk – ook met afval dat andere vissers op je

stek hebben achtergelaten.

5 weeS Zuinig Met lood
Lood hoort niet thuis in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. 
• Probeer te vissen met loodvervangers en het verlies van lood waar

mogelijk te voorkomen.
• Deponeer lood dat je niet meer kunt gebruiken bij het chemisch afval.

6 behandel geVangen ViS Met reSpect
Vis meenemen om in eigen kring op te eten is onlosmakelijk verbonden 
met zeevissen. Vis terugzetten kan echter ook en gebeurt steeds vaker. 
In een aantal gevallen is terugzetten verplicht.
Of je je vis nu meeneemt of terugzet: behandel deze met respect. 
• Gebruik bij het landen van grote vis van de kant of in een boot nooit

een gaff maar liever een groot net.
• Onthaak voorzichtig en gebruik hierbij onthaakgereedschap.
• Ondermaatse vis moet altijd meteen terug! (zie achterzijde voor

 soorten en de bijbehorende minimummaten).
• Zalm en zeeforel zijn beschermde vissoorten en

moeten altijd direct worden teruggezet (zie voor
het signalement de achterzijde).

• Zet ook in zee- en kustwater gevangen aal terug.
• Ook als een haak is geslikt, kun je vis nog goed

terugzetten. Knip in dat geval de lijn bij de haak
af en zet de vis direct terug.

• Als je je vis wilt fotograferen of wegen, doe dit
dan zo snel mogelijk.

• Zet een vis zo voorzichtig mogelijk terug.




