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Jaarrede Nol Sweep 
Voorzitter Sportvisserij Nederland 
Algemene ledenvergadering 6 juni 2009 
 
 
Dames en heren, 
 
De jaarrede in de algemene ledenvergadering vormt jaarlijks per 
definitie een moment van reflectie. Ik zou me nu graag willen beperken 
tot hoofdlijnen en zal het zo kort en bondig mogelijk houden. 
 
De afgelopen 5 jaar hebben we als sportvisserij enorme stappen gezet. 
Daar ben ik -en ik steek dat niet onder stoelen of banken- uitermate 
trots op. 
 
Trots op de samenbundeling van de gehele sportvisserij nu, na vele 
decennia van verdeeldheid. Trots op de professionalisering en groei van 
de federaties. Trots op de fusie van de NVVS met de OVB en de vorming 
daaruit van de landelijke sportvisserijorganisatie nu: Sportvisserij 
Nederland.  
 
Trots op al het werk dat in de gehele organisatie is gedaan, zowel door 
professionals als door vrijwilligers. Ik denk dan aan de invoering van de 
VISpas en de intensivering van de controle en handhaving, samen met 
de federaties. Ik denk dan aan de substantiële groei van het ledental 
met meer dan 20 %. Ik stel vast, dat de hengelsport in meerdere 
opzichten en op veel plaatsen duidelijker op de kaart is gezet. De 
communicatie, de belangenbehartiging, het jeugdwerk, het 
visstandbeheer, maar ook de vele wedstrijden, zowel zoet als zout. Ook 
mogen we ons verheugen in een forse uitbreiding de afgelopen jaren van 
wateren in de Landelijke Lijst. Maar ook in een uitstekende 
samenwerking en partnership met natuur- en recreantenorganisaties, en  
Waterbeheerders. Ja, dames en heren, we doen het. 
 
Trots ben ik -en mogen we denk ik allemaal zijn- op het predicaat 
Koninklijk dat Hare Majesteit aan Sportvisserij Nederland heeft verleend. 
Ik ervaar persoonlijk in positieve zin regelmatig in mijn vele contacten  
wat de geweldige impact hiervan is, hoe het bijdraagt aan het 
maatschappelijk draagvlak voor onze hengelsport en aan respect voor 
onze organisatie. 
 
2008 was een heftig jaar. Een onderwerp waaraan ik niet voorbij kan 
gaan is natuurlijk de visserij op aal. Op grond van een 
deskundigenoordeel over intrek en uittrek, alsmede de stand en 
kwaliteit van de aal, heeft de georganiseerde sportvisserij haar 
verantwoordelijkheid genomen en vorig jaar zelf besloten om per 2009 
de met de hengel gevangen aal direct in hetzelfde water terug te zetten. 
Ofwel geen aal meer uit de bestanden te onttrekken. 
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Onze verwachting toen was, dat de politiek en de verantwoordelijke 
Minister maatregelen zouden voorstellen in de lijn van de vele adviezen 
in die richting, óók met betrekking tot de beroepsmatige visserij op aal. 
Immers de aalwetenschappers waren zeer stellig in hun overtuiging dat 
slechts drastische maatregelen zouden bijdragen aan het beoogde 
aalherstel. 
 
We hebben de beraadslagingen vanaf najaar 2008 natuurlijk op de voet 
gevolgd en in dat debat kennis genomen van weer een 
deskundigenoordeel. 
 
De Tweede Kamer stond echter niet open voor deze oordelen van 
deskundigen, noch voor de gezamenlijke inbreng en het pleidooi van 
Sportvisserij Nederland en de grote natuurorganisaties als Wereld 
Natuurfonds, Stichting De Noordzee en Greenpeace. 
De Tweede Kamer heeft op voorstel van de Minister uiteindelijk niet 
gekozen voor de instandhouding van de aal, maar voor het overeind 
houden van de beroepsbinnenvisserij.  
 
Wat uiteindelijk als Nederlands Aalbeheerplan door onze Minister 
richting Brussel is gestuurd wordt door de Sportvisserij Nederland 
beschouwd als volstrekt onvoldoende. 
Sportvisserij Nederland heeft  samen met de eerdergenoemde 
natuurpartners en waterbeheerders via hun verschillende ingangen 
richting Brussel vanzelfsprekend inmiddels nog wel een dringend appèl 
gedaan dit plan niet te aanvaarden. 
 
Het eigen besluit om gevangen aal direct terug te zetten om zodoende 
bij te dragen aan herstel van de aalstand, was nogmaals niet 
gemakkelijk om te nemen, maar het is naar mijn overtuiging nog steeds 
een zeer goed besluit dat we hebben genomen.  
 
Ik, maar waarschijnlijk ook meerderen onder U, zullen de vraag 
voorgelegd hebben gekregen, na de politieke besluitvorming, dan maar 
ook ons standpunt te heroverwegen.  
 
Ik kan daar echter kort en duidelijk in zijn. Als wij nu ons standpunt 
zouden wijzigen en terugkomen op onze -op eigen initiatief genomen- 
maatregel, zouden we in mijn ogen dàn ook medeverantwoordelijkheid 
dragen aan het feit, dat de aal uit de Nederlandse wateren verdwijnt. 
Neen dus. 
 
Overigens staan aalvergunningen inmiddels al wel ter discussie en staan 
supermarkten maatschappelijk onder druk met de vraag, of het nog wel 
kan aal nog in de schappen te leggen.  
Een eigen projectgroep aalherstel -onder leiding van Jan Terlouw en 
ondersteund door vele gerenommeerde onderzoekers- is op initiatief van 
Sportvisserij Nederland opgericht. Kortom we zetten ons maximaal in 
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voor de aal. Voor alle duidelijkheid overigens: We zetten ons natuurlijk 
in voor alle vis. 
 
 
Ondanks dat we zeer tevreden kunnen terugkijken op de afgelopen 
jaren, zijn we nog lang niet klaar. Er moet de komende jaren nog veel 
gebeuren! Er gaat de komende jaren ook nog veel gebeuren!  
We moeten de sportvisserij beter zichtbaar maken én……. zichtbaar 
beter. 
 
In mijn beleven staan we als organisatie nu op een belangrijk draaipunt. 
Een draaipunt als je kijkt naar de aantoonbare behoefte aan versterking 
van vooral de regionale en lokale professionele ondersteuning in de 
belangenbehartiging en dienstverlening. Een behoefte aan meer 
betrokkenheid en meebepalen van het beleid, vooral ook vanuit de 
lokale hengelsportorganisaties, de hengelsportverenigingen dus. 
Een behoefte aan meer en betere afstemming en eenduidigheid waar het 
gaat om de informatievoorziening en communicatie. 
 
Over de hele linie en samen - verenigingen, federaties en Sportvisserij 
Nederland- zijn we sterker geworden, het is nu zaak deze krachtige 
positie en uitstraling ook vast te houden en op verantwoorde wijze uit te 
bouwen. 
 
Twee partijen moeten daarbij centraal staan bij ons werk: de 
sportvissers en de hengelsportverenigingen. 
 
Met het gegroeide aantal aangesloten sportvissers kunnen we onze 
afdracht op een relatief laag en aanvaardbaar niveau houden. Uitbouwen 
van de belangenbehartiging en dienstverlening en daarmee een 
versterking van de georganiseerde sportvisserij, moet dus niet primair 
komen uit meer middelen, maar moet komen uit meer en beter 
samenwerken, een efficiëntere inzet van mensen en middelen, het 
maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. 
 
We moeten er voor gaan, onze verworven krachtige positie verder op en 
uit te bouwen tot de organisatie, waarvan een hengelaar 
vanzelfsprekend deel wil uitmaken.  
 
Naar de sportvissers moeten we bijvoorbeeld zorgen dat in principe alle 
publieke overheidswateren worden ingebracht in de Landelijke Lijst van 
Viswateren. Vaak klagen we over beroepsvissers die zelf vergunningen 
uitgeven, maar voor veel meer wateren zijn het de eigen 
hengelsportorganisaties die de drempels voor de sportvissers opwerpen.  
Vergoeding van huurkosten moeten zal mogelijk bij de inbreng moeten 
gaan worden geregeld. De voorwaarden moeten worden vereenvoudigd 
en de toegankelijkheid van de lijst moet met moderne 
communicatiemiddelen worden verbeterd. Wateren die landelijk zijn 
ingebracht en opgenomen in het viswaterboekje, kunnen er later niet zo 
maar worden uitgehaald. 
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Terugkeer van verdwenen vissoorten moet worden bevorderd, de 
bereikbaarheid van wateren vergroot en de aalscholveroverlast moet 
worden teruggedrongen. 
 
Vissoorten als de meerval moeten weer gaan vallen onder de 
Visserijwet, de gesloten tijd voor de worm moet worden opgeheven en 
allerlei minimum maten en gesloten tijden moeten worden gesaneerd. 
 
De hengelsportverenigingen moeten tot meer activiteiten worden 
gestimuleerd. Hun positie als vereniging en basisorganisatie van de 
hengelsport moet worden versterkt. De specialistenorganisaties kunnen 
hierbij ongetwijfeld een wezenlijke rol vervullen.0 
Maar bovenal zal het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers 
hierbij een van de belangrijkste actiepunten zijn. 
 
We zullen moeten zorgen dat de georganiseerde sportvisserij een 
afspiegeling vormt van de sportvissers in Nederland en dat de 
sportvissers in Nederland een weerspiegeling vormen van de bevolking 
in Nederland. Dit is nu zeker niet het geval. Zo zijn jongeren, allochtonen 
en vrouwen duidelijk ondervertegenwoordigd. Veel kansen dus die we 
nog kunnen benutten en moeten benutten. 
 
We zullen de hengelsport in al zijn facetten naar de samenleving nog 
beter moeten laten zien. Landelijk, regionaal, lokaal. Sportvissen is 
immers een prachtige hobby met vele toegevoegde waarden, waar 
enthousiasme op zijn plaats is. Ook zullen we de communicatie naar de 
sportvissers moeten versterken om hun betrokkenheid en inzet te 
vergroten. Verder is het verbreden van onze netwerken in bestuurlijke 
kringen -op alle niveaus- essentieel.  
 
We moeten onze eigen landelijke en regionale organisaties dus 
efficiënter, effectiever en slagvaardiger maken. Door meer 
samenwerking en krachtenbundeling is nog veel te winnen.  
 
Verdere versterking van de regionale federaties middels 
schaalvergroting en bestuurskwaliteit is daarom van belang.  
 
Met het zitting nemen van de voorzitters van de grotere 
federatieclusters in het bestuur van de Sportvisserij Nederland zou een 
sterkere koppeling tussen de landelijke en regionale aanpak kunnen 
worden verkregen. Daarnaast zouden we straks ook enkele bestuurders 
komende uit, respectievelijk met uitgesproken netwerken in de wereld 
van politiek, waterbeheer en communicatie moeten kunnen interesseren 
in ons bestuur zitting te nemen.  
 
Ook pleit ik voor een samenvoeging van de regionale bedrijfsmatige 
organisaties, waarbij in ieder geval de regionale inhoudelijke aansturing 
blijft plaatsvinden door de betreffende federatie of cluster. Hiermee 
kunnen tal van voordelen worden behaald. 
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Als laatste acht ik het wezenlijk dat onze algemene ledenvergadering 
wordt verbreed. Dat we nadenken, hoe ook vertegenwoordigers vanuit 
de lokale verenigingen bijvoorbeeld op bepaalde beleidsterreinen te 
betrekken in het besluitvormingstraject straks. Hoe democratische 
besluitvormingslijnen daarmee kunnen worden versterkt en verkort. 
 
In de algemene ledenvergadering van 2010 zullen we dit alles ter 
besluitvorming aan U voorleggen in het Beleidsplan Sportvisserij 2010 – 
2015. Voordat het zo ver is, zullen we de komende maanden 
vanzelfsprekend nog intensief met elkaar over dit alles spreken om tot 
een zo breed mogelijk, gezamenlijk gedragen voorstel te komen. 
 
Kortom, volgens mij kunnen we de komende jaren onze mouwen 
opstropen. We hebben nog veel te doen. Voor de sportvissers en de 
vissen in onze land. En daar gaat het om! Ik reken hierbij op uw steun 
en medewerking. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 


