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Jaarrede 2013 

Menno Knip, voorzitter Sportvisserij Nederland 

Papendal, 8 juni 2013 

 

 

Dames en heren, 

Welkom bij sportend Nederland! Het is heel bijzonder en ik ben er trots op dat 

wij vandaag in ons nationaal sportcentrum Papendal bij het NOC*NSF onze 

achtste algemene ledenvergadering houden.  

 

Vanaf 1 januari is Sportvisserij Nederland toegelaten als lid van het Nederlands 

Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. De sportvisserij maakt nu 

deel uit van de Nederlandse sportwereld. Deze aansluiting biedt grote 

mogelijkheden om onze wedstrijdsector verder te ontwikkelen.                          

Tegelijk leidt het “keurmerk” NOC*NSF voor onze hengelsportverenigingen tot 

erkenning en nieuwe ingangen bij gemeenten, om waar gewenst ondersteuning 

te krijgen. En dat is weer van belang voor het sportvissen als breedtesport. 

 

Het belangrijkste is echter dat de aansluiting bij het NOC*NSF leidt tot een nog 

steviger verankering van onze sportvisserij in de  Nederlandse samenleving. 

Kortom, een groot resultaat. 

 

En er was meer in 2012. Het was een topjaar voor de hengelsport! Veel van 

onze hengelsportverenigingen waren actief en de federaties draaiden op volle 

toeren. Belangrijke doelstellingen uit ons beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 

zijn gerealiseerd.  

 

De hoeveelheid bevisbare wateren voor de sportvissers is in de VISpas en de 

Gezamenlijke Lijst van Viswateren enorm uitgebreid, evenals de mogelijkheden 

om ’s nachts te vissen. Dankzij wijziging van de visserijregels mogen 

sportvissers sinds vorig jaar ook op meerval vissen en mogen zij het hele jaar de 

worm als aas gebruiken.  

 

Naast onze eigen media als VIS-TV, Het VISblad en VISionair is zeer veel 

positieve publiciteit gerealiseerd op televisie, radio en in kranten: onder meer 

over de documentaire V.I.S.S.E.N., het project shark-a-tag, de VISpas en de 

WK’s in eigen land. Nieuwe moderne digitale toepassingen voor sportvissers zijn 

gebouwd zoals VISplanner en Mijn VISmaat, evenals de mogelijkheid om online 

een VISpas te bestellen.  

 

Zelfs in deze economisch moeilijke tijd nam het totaal aantal bij de verenigingen 

aangesloten sportvissers weer licht toe tot 489.000 personen. 
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Gewerkt is aan de bereikbaarheid en een meer natuurlijke inrichting en beheer 

van wateren; aan het herstel van visbestanden als haaien en roggen, zeeforel en 

zalm, paling, elft, kwabaal en steur. Samenwerking met waterbeheerders en 

natuurorganisaties is hierbij essentieel. 

 

Veel verenigingen en federaties zijn in 2012 door Sportvisserij Nederland 

ondersteund met de belangenbehartiging, advisering, controle, jeugdwerk en 

ledenadministratie. 

 

En .. bij de wedstrijden was het resultaat bij de wereldkampioenschappen 

ongekend: goud voor de jeugd kust, goud voor de dames én de heren kust, goud 

op het WK feeder en brons bij de dames zoet. Een groot compliment en graag uw 

applaus voor onze Nederlandse wedstrijdvissers. 

 

Sportvissen is van oudsher een volkssport en daarmee een echte breedtesport.                                          

Het wordt door bijna twee miljoen Nederlanders uit alle lagen van de bevolking 

beoefend. Het geeft hen veel ontspanning, plezier en een sterke natuurbinding 

en -beleving.  

 

Maar er zijn punten van zorg en aandacht! 

 

Het aantal keren per jaar dat sportvissers echt gaan vissen neemt af. Er is een 

toenemende concurrentie en keuze uit veel recreatiemogelijkheden, men is 

consumptiegericht, individualistisch en zapt; men stelt meer eisen, wil veel doen 

en meemaken, de krenten uit de pap, snel en direct een resultaat. In dit kader 

zien we binnen de hengelsport bijvoorbeeld de toename van het aantal visgidsen 

en commerciële visvijvers.     

                                                                                                   

Om de concurrentie met andere recreatiemogelijkheden het hoofd te bieden en 

te voldoen aan de vraag zullen we ons als hengelsport nog meer moeten inzetten 

op kwaliteit. Een goede bereikbaarheid van de wateren, wateren met een 

bijzondere visstand -karper, snoek, forel, grote vis-, voor de jeugd en ouderen 

veel vangbare vis in sierwateren dichtbij huis, goed toegeruste wedstrijdtrajecten 

met vangstgarantie, degelijke voorzieningen, service en een duidelijke 

informatievoorziening.  

 

Daarnaast is er een toenemende druk van organisaties, waaronder de 

waterschappen, die zich op het water richten én meer en meer, vaak 

doorgeschoten eisen stellen.                                                                                                                             

Veelal wordt hierbij voorbijgegaan aan de deskundigheid en de jarenlange 

betrokkenheid, inbreng en inzet van de hengelsport.  

 

Er is discussie over bijvoorbeeld toegankelijkheid van gebieden, het helder 

maken van wateren, het vissen bij kunstwerken en het uitzetten of onttrekken 

van vis door de sportvisserij. Eisen die alleen kunnen worden bijgesteld en 
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beperkingen die alleen kunnen worden voorkomen door gedegen eigen kennis 

van zaken, contacten, netwerken en samenwerking met waterbeheerders en 

natuurorganisaties, zodanig dat wederzijdse belangen worden gediend. Een 

belangrijke basis voor de hengelsport zijn de visrechten die zij heeft en deze 

moeten we beschermen. 

 

Binnen de hengelsport zijn er in wezen twee organisaties die het vissen voor de 

sportvissers mogelijk maken: de hengelsportverenigingen enerzijds en de 

ondersteunende, overkoepelende federaties en Sportvisserij Nederland samen 

anderzijds.  

 

Om efficiënt, slagvaardig en daadkrachtig als hengelsport te kunnen opereren 

zijn samenwerking, krachtenbundeling en eenheid van beleid essentieel. 

Daarom zal altijd een aantal hoofdlijnen van beleid - bijvoorbeeld de inrichting 

van het visdocumentenstelsel -via een breed democratisch traject centraal 

moeten worden afgesproken en vastgesteld en vervolgens dan ook door iedereen 

moeten worden ingevuld en nageleefd. 

Dat daarbij ruimte is voor lokale en regionale wijzen van uitvoering van dat 

beleid spreekt vanzelf.                                                                                                    

Zoals ik vorige week nog een federatievoorzitter hoorde zeggen: samenwerking 

staat voorop, maar je moet elkaar niet voor de voeten lopen.                                                              

Dat is zeker waar, maar qua bestuurlijke cultuur en inrichting kan de gehele 

organisatie hierin nog worden versterkt. 

Niet alleen is dit een van de belangrijkste doelstellingen van het beleidsplan, het 

beleidsplan is er zelfs naar genoemd!  

 

De federaties en Sportvisserij Nederland zouden nog meer dan nu als één 

geheel kunnen werken. Naar elkaar toegroeien, het totaal communicerend, 

afstemmend, delend, meer uniform, lerend van elkaar, vanuit één beleidsvisie. 

Aldus kan nog krachtiger, efficiënter en effectiever worden gepresteerd.                                                    

Dat betekent allerminst verlies van zelfstandigheid; integendeel zou ik zeggen. 

Het betekent dat federaties en centraal bestuur niet zonder elkaar kunnen.                            

Het geheel is meer dan de som der delen!                                                               

Verbonden met en gedragen door alle aangesloten sportvissers en 

hengelsportverenigingen betekent dit winst voor de gehele hengelsport. 

 

Bij de hengelsportverenigingen moet hét gebeuren. 

De hengelsportverenigingen zijn de belangrijkste organisaties van sportvissend 

Nederland. Zij werven en binden de sportvissers als lid. Zij verzorgen de 

activiteiten, de begeleiding van de jeugd en de organisatie van wedstrijden. 

Lokaal behartigen zij de belangen, houden toezicht, voelen zich verbonden en 

dragen zorg voor water en visstand. Duizenden vrijwilligers zijn hier bezig. 

Deze vrijwilligers maken het vissen mogelijk en vormen het kloppend hart van de 
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hengelsport. Bij veel hengelsportverenigingen staat het aantal vrijwilligers en 

bestuursleden echter onder druk, zijn er beperkt activiteiten voor de sportvissers 

en is soms het voortbestaan van de vereniging aan de orde. Hierdoor wordt de 

kern van de hengelsport geraakt en dreigen gaten te vallen die niet door de 

federaties, laat staan door de centrale organisatie, kunnen worden gedicht.  

 

Het is volstrekt onmogelijk voor de beroepskrachten van de federaties en 

Sportvisserij Nederland om dit over te nemen. Mijn inziens zal de komende jaren 

daarom nog meer dan nu door de federaties en Sportvisserij Nederland moeten 

worden ingezet op de ondersteuning en begeleiding van de 

hengelsportverenigingen in de praktijk. 

Hierop zal alle beschikbare bestuurlijke energie moeten worden gericht. 

 

En we gaan dit jaar natuurlijk met zijn allen voor de 500.000 aangesloten 

sportvissers! Kortom, er is genoeg te doen!  

 

Ik wens u interessante ochtendpresentaties en een geslaagde algemene 

ledenvergadering. Ik dank u voor uw aandacht. 

 


