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Vroeger mocht er van 1 april tot 1 juni niet 
worden gevist. In deze ‘gesloten tijd’ werd 
door sportvissers tandenknarsend uitge-
zien naar de feestelijke heropening van het 
visseizoen. Na de afschaffing van de 
gesloten tijd werd de laatste zaterdag van 
mei uitgeroepen als hét moment om jaar-
lijks het visseizoen symbolisch te openen: 
Nationale Hengeldag! 

Die symbolische opening van het nieuwe 
visseizoen is een mooi moment om iedereen zelf 
te laten ervaren hoe leuk en spannend vissen 
eigenlijk is.  

Iedereen vist mee op … 

Hengelsportverenigingen kunnen een speciale 
dagvergunning downloaden en gebruiken als 
sjabloon voor een GRATIS Nationale Hengeldag 
dagvergunning. Volledig ingevuld en voorzien 
van een officieel verenigingsstempel kan zo 
iedereen eens kennismaken met jouw water en 
jouw vereniging! Een leuke kans om mensen 
enthousiast te maken voor het sportvissen en 
om nieuwe leden te werven. Vergeet daarom 
vooral niet iedereen die meedoet te registreren 
en misschien wel direct lid te maken!  

Jouw HSV is toch ook actief? 

Traditiegetrouw organiseren talrijke hengel-
sportverenigingen in Nederland op deze dag 
allerlei leuke activiteiten om zo veel mogelijk 
mensen, vooral kinderen, kennis te laten maken 
met de hengelsport. Voor hengel-
sportverenigingen is dit een goed moment om 
zich door middel van een open dag, een 
feestelijke viswedstrijd of leuke demonstraties 
te profileren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotiemateriaal  

Het sjabloon voor de dagvergunning kan via 
www.hsvservice  promotie  Nationale 
Hengeldag als .JPG, .DOC (Word) of .PDF 
worden gedownload. Hengelsportverenigingen 
kunnen hier ook een blanco Nationale Hengeldag 
promotieposter en het infoblad ‘Maak zelf een 
poster’ downloaden om de eigen activiteiten bij 
de hengelsportzaak, het clubhuis, buurthuis of 
de supermarkt aan te kondigen. Neem ook een 
kijkje bij onze ‘Bestellijst promotiemateriaal’ 
waar aangesloten verenigingen en federaties 
gratis promotiemateriaal en materialen tegen 
gereduceerd tarief kunnen bestellen! 

Hengelsportverenigingen die hun activiteiten op 
Nationale Hengeldag vóór 1 mei melden én die 
meedoen met de gratis dagvergunning, krijgen 
een speciaal voor Nationale Hengeldag 
ontwikkeld spandoek (afmeting 1 x 4 meter) en 
een set speciale Nationale Hengeldag stickers 
toegestuurd. Ook maken ze kans op een bezoek 
van één van de presentatoren van VisTV! 

 

  

9.6. Nationale Hengeldag 

Deelnemende hengelsportverenigingen kunnen een gratis spandoek (1x4 meter) bestellen 


