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Binnen de sportvisserij kennen we vele 
specialisaties. Je hebt witvissers, 
wedstrijdvissers, karpervissers, snoek-
vissers, snoekbaarsvissers, vliegvissers, 
zeevissers, etc. Als hengelsportvereniging 
moet je deze verschillende vissers 
koesteren. 

 

 

 

 

 

 

 

Visspecialismen zijn voor de sportvisserij van 
groot belang:  

 Naar de buitenwereld toe dragen zij over het 
algemeen bij aan een positief imago voor de 
sportvisserij. Velen zijn onbekend met de 
visspecialismen. Het is voor hen iets nieuws. 
Daardoor kom je met de visspecialismen ook 
makkelijker in de publiciteit. Visspecialismen 
spreken het publiek aan. Visspecialismen 
laten het moderne, actief-dynamische, 
trendy vissen zien. 

 Intern zijn de visspecialismen zeer geschikt 
om sportvissers die enigszins zijn 
uitgekeken op hun hobby een nieuwe 
uitdaging te bieden. 

Ook hengelsportverenigingen kunnen met 
visspecialismen meer doen dan je zou denken: 

 Een mogelijkheid is om dezelfde soort 
vissers binnen een vereniging samen te 
brengen, een eigen plaats te geven en 
ruimte om eigen activiteiten te ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld de vliegvissers binnen de 
vereniging kunnen samen vliegen binden, 
ervaringen uitwisselen, beginnelingen 
begeleiden, samen een dagje ergens gaan 
vissen, een thema-avond voor  
de rest van de leden organiseren, etc. 
 

 
 

 Hetzelfde geldt voor snoekvissers, 
karpervissers, wedstrijdvissers en anderen. 
Dit alles leidt tot een stukje ledenbinding. 

 De specialisten kunnen hun eigen commissie 
oprichten binnen de vereniging. Veel 
verenigingen hebben bijvoorbeeld al een 
wedstrijdcommissie en een 
karpercommissie. 

 Daarnaast bieden deze groepjes vissers een 
interessante informatiebron en 
aanspreekpunt voor het bestuur van de 
vereniging. Vanuit deze vissers kunnen 
wensen worden aangegeven op het gebied 
van visstandbeheer, voorzieningen, 
activiteiten en dergelijke.  

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over visspecialismen kun je onder 
meer krijgen bij: 

 De Karper Sportvisserij Nederland (De 
KSN), website: www.deksn.nl en e-mail: 
info@deksn.nl 

 De Snoekstudiegroep Nederland-België 
(SNB), website: www.snoekstudiegroep.nl ; 
e-mail secretariaat@snoekstudiegroep.nl 

 De Vereniging Nederlandse Vliegvissers 
(VNV), website: www.vnv.nu en e-mail: 
marcelgoedhart@vnv.nu (secretaris) 
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