10.16. De roofviscommissie
Een roofviscommissie geeft de roofvissers
binnen de vereniging een eigen platvorm. De
commissie promoot het vissen op roofvis,
geeft voorlichting over technieken en
organiseert meerdere roofvis-gerelateerde
activiteiten.

Voorlichting aan de leden
De roofviscommissie kan zich onder meer
richten op het voorlichten van de leden over de
hedendaagse roofvistechnieken. Denk hierbij
aan het toepassen van verschillende soorten
kunstaas in verschillende situaties, het gebruik
van de juiste hengel hierbij en het landen van
snoek met behulp van een schepnet en/of de
kieuwgreep. Specifiek voor de jeugd kan
daarbij ook voorlichting worden gegeven over
basale vistechnieken, zoals het werpen en
binnen draaien. Beginnende vissers vinden het
lastig om te kiezen uit het enorme aanbod van
hengels, molens en kunstaas, dus hierover
willen ze graag informatie ontvangen. Uiteraard
worden ze hierbij gewezen op de benodigde
JeugdVISpas.
De commissie kan - bij voorkeur via een eigen
tabblad op de verenigingswebsite - voorlichting
geven over het vissen op roofvis in de wateren
binnen (en buiten) het verenigingsgebied.
Hierbij kan de aanwezige roofvisstand worden
beschreven en info worden gegeven over de
toegankelijkheid, parkeerplaatsen en eventuele
ter plekke geldende regelgeving. Ook kunnen
tips, ervaringen of leuke vangstverhalen en
foto’s van commissieleden en andere vissers
worden gedeeld.
Sportvisserij Nederland
Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven

Activiteiten voor de leden
Een actieve roofviscommissie zal regelmatig
leuke activiteiten voor de leden organiseren,
zoals lezingen, workshops/clinics, excursies en
visdagen. Deze activiteiten worden ruim van
tevoren aangekondigd op de website, eventueel
samen met een inschrijfformulier. Geregistreerde
roofvissers
ontvangen
via
e-mail
een
uitnodiging. Het publiceren van verslagen
vergroot het animo voor komende activiteiten.
Het organiseren van gezellige avonden met een
lezing/presentatie zal de betrokkenheid van de
leden vergroten. Hierbij kunnen specialisten
van binnen of buiten de vereniging iets
vertellen over hun manier van vissen en favoriete
(kunst)aas. Tijdens deze avonden leren de
leden elkaar kennen en kunnen vistrips worden
gepland. Daarnaast kun je denken aan
workshops onderlijnen en kunstaas maken,
verantwoord vissen, werp- en visdemonstraties
aan de waterkant, roofvisdagen, dood aas
dagen, bootvisdagen en roofviswedstrijden.
Voor jongeren kunnen een jeugdviscursus,
jeugdavonden,
roofvisdagen
en
speciale
‘streetfishing’-dagen worden georganiseerd.

Bevisbaarheid wateren
De roofviscommissie kan via een enquête
inventariseren of er binnen het gebied van de
vereniging viswateren liggen die in potentie
geschikt zijn voor het vissen op roofvis, maar
door de visrechtsituatie of het ontbreken van
looprechten niet bevisbaar zijn. Mochten er
knelpunten/kansen liggen, dan kunnen in
samenspraak met het bestuur vervolgstappen
worden gepland.
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