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Hoofdlijnen
van 2009

Groots wereldkampioenschap
In 2009 vond het grootste hengelsportevenement ter
wereld in Nederland plaats. Na 26 jaar mocht Nederland
het wereldkampioenschap zoetwatervissen weer
organiseren. Teams uit maar liefst 38 landen deden mee
en 25.000 toeschouwers bezochten het WK aan de
Lage Vaart in Almere. Slowakije werd verrassend
wereldkampioen en Rusland won individueel het goud.
Het werd mede dankzij de inzet van ruim 300 vrijwilligers
een groots evenement met veel publiciteit voor de
Nederlandse sportvisserij in binnen- en buitenlandse media.
Sportvisserij breed in beeld
Vis TV had in 2009 ‘back to nature’ als thema en brak
daarmee records. In alweer het dertiende seizoen keken
naar iedere aflevering (inclusief herhalingen) gemiddeld
300.000 mensen. Ten opzichte van 2008 waren de
kijkcijfers 30% hoger en zo werden weer meer mensen in
de Nederlandse samenleving met dit programma bereikt.
Ook waren er tal van andere televisieprogramma’s waarin
aandacht aan de hengelsport werd besteed.
Het bereik van de website www.sportvisserijnederland.nl
nam eveneens fors toe. Ten opzichte van 2008 verdubbel
den zowel het aantal bezoeken (3,1 miljoen) als het aantal
bezoekers (1,5 miljoen). Belangrijke factoren voor deze
sterke groei waren o.a. de VISpascampagne, het wereld
kampioenschap, de vele filmpjes die via het eigen
YouTube kanaal van Sportvisserij Nederland te zien
waren en de compleet vernieuwde website Visplanner.nl.
Jeugd
Binnen het geheel van activiteiten kreeg de jeugd -zeker
ook van federaties en verenigingen- steeds meer aandacht.
Dit betrof de organisatie van viscursussen, vislessen op
basisscholen en viswedstrijden. Op de grotere hengelsportbeurzen richtte Sportvisserij Nederland een jeugdplein in, waarop honderden kinderen de fijne kneepjes
van het vissen werden bijgebracht. Tijdens het WK begin
september trokken de Stekkiedagen bijna 5.000 jeugdige
bezoekers.

zijn en daarmee de visstand. Door waterzuivering,
inrichting- en beheermaatregelen door de water
beheerders, worden veel wateren meer natuurlijk, helder
en plantenrijk. Hierdoor zijn in rivieren en beken steeds
vaker vissoorten als barbeel, winde, kopvoorn, zeeforel
en zelfs zalm te vangen. In polders, meren en plassen valt
een toename van snoek en ruisvoorn te constateren.
Ook een vis als de meerval en nieuwkomers zoals de
roofblei worden steeds frequenter aangetroffen.
Voor sportvissers nemen hierdoor de vismogelijkheden
toe. Anderzijds staan soorten als brasem en snoekbaars
onder druk en neemt de hoeveelheid biomassa - ofwel de
vangkans - in de wateren af, doordat de wateren schoner
worden en er minder voedingsstoffen inzitten. Een verdergaande natuurlijke inrichting en vooral een meer
dynamisch peilbeheer zijn van belang om de kwaliteit van
de wateren en de vismogelijkheden verder te verbeteren.
Tegengaan aalscholver problemen
Ook het grote aantal aalscholvers in Nederland heeft
consequenties voor de visstand. Vooral in afgesloten
wateren eist de predatie op vis zijn tol. Witvis in de lengteklassen tussen 15 en 35 cm wordt soms nog nauwelijks
aangetroffen. In 2009 is Sportvisserij Nederland daarom
in een aantal wateren proeven gestart om de aalscholver
schade te beperken. Kunstmatige structuren worden
aangebracht om vis meer beschutting te geven.
Via (Orca-)geluid onder water wordt getracht aalscholvers
te verjagen. Voorts wordt met uitzet van kruiskarpers
gekeken of deze soort minder vangbaar is voor aalscholvers.
In 2010 moet uit de resultaten blijken of deze maatregelen
effectief zijn en breder zouden kunnen worden ingezet
op viswateren.

Op de speciaal voor de jeugd ontworpen interactieve
website Stekkie.nl van Sportvisserij Nederland, nam het
aantal stekkieleden met een profiel toe van 6.000 naar
14.000 jongens en meisjes. Op de Visma werd het Stekkie
Magazine gelanceerd. In 2009 kwam dit maandelijks uit.
Doel van dit nieuwe blad was de jeugd te enthousiasmeren
voor de hengelsport, voorlichting te geven over het
vissen en de natuur in en om het water, de aankoop van
een jeugdVISpas te stimuleren en de jeugd te attenderen
op de website Stekkie.nl.
Veranderingen in de visstand
In 2009 werd voor sportvissers steeds duidelijker
merkbaar dat de Nederlandse wateren aan het veranderen
Winde is sterk in opkomst in de rivieren.

De alarmerende achteruitgang van de aal kan alleen met vergaande maatregelen worden gekeerd.
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Herstelmaatregelen aal eindelijk vastgesteld
Vanwege de zeer sterke achteruitgang van de aalstand
had de hengelsport al in 2008 besloten, dat alle door
sportvissers gevangen aal conform bepalingen bij de
VISpas direct weer moest worden teruggezet in hetzelfde
water. De Nederlandse politiek had echter grote moeite
om ook tot een tijdelijk vangstverbod voor de beroeps
visserij te komen. In eerste instantie had minister Verburg
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het concept
Nederlands Aalbeheerplan een gesloten tijd van twee
maanden voorgesteld. In de Tweede Kamer werd dit echter
van tafel geveegd. Na intensief lobbywerk van diverse
natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland samen,
zowel naar Den Haag als Brussel, werd uiteindelijk besloten
ook voor de beroepsvisserij een gesloten tijd op aal in te
stellen gedurende de maanden september t/m november
en werd het Nederlands Aalbeheerplan door de Europese
Unie goedgekeurd. Door de maatschappelijke druk besloten
tal van grote supermarktketens geen aal meer te gaan
verkopen.
Zeesportvisserij
Veel aandacht ging in 2009 uit naar de zeesportvisserij.
Na bijna twee jaar werk publiceerde Sportvisserij Nederland
begin 2009 de Veldgids De Nederlandse zeevissen.
In deze veldgids zijn alle 119 vissoorten opgenomen,
die in het Nederlandse kustgebied voorkomen.

Sportvissers kunnen met deze veldgids de gevangen vis
herkennen en verkrijgen informatie over verspreiding,
leefwijze, voedsel en wettelijke status van de vis.
Diverse visbestanden en vismogelijkheden in zee en
kustwateren staan onder druk. Op aangeven van
Sportvisserij Nederland werd in de Tweede Kamer een
hoorzitting gehouden over de toenemende hoeveelheid
staand want dicht voor de kust. Gepleit werd voor een
250 meter nettenvrije zone langs de kust. Minister Verburg
hield een landelijke regeling vooralsnog af en verwees
naar de kustgemeenten en -provincies om tot een
oplossing te komen. Sportvisserij Nederland gaat door
met haar belangenbehartiging.
Ook in Brussel werd gepleit om als sportvisserij een
sterkere positie in het Europees visserijbeleid te krijgen.
Als reactie op de concept herziening van het Europees
visserijbeleid - het zogenaamde Groenboek - werd gesteld
dat de zeesportvisserij als volwaardige partij moet worden
gezien vanwege de grote sociaal economische betekenis
juist in de kustzones en vanwege haar duurzame visserij. De
zeesportvisserij wenst niet langer het sluitstuk te zijn waar
het gaat om internationaal beheer van de zeevis
bestanden. In 2012 zal het nieuwe Europese visserijbeleid
worden vastgesteld.

Ruim 600.000 sportvissers vissen in kust- en zeewater.

Ondersteuning hengelsportverenigingen en federaties
Veel activiteiten werden in 2009 verricht om de aangesloten lokale en regionale hengelsportorganisaties te helpen
bij hun werkzaamheden. Dit varieerde van het onder
zoeken van de visstand, het maken van gebiedsvisies tot
het geven van juridisch advies en ondersteuning. Ook werd
veel energie gestoken in de opleiding en begeleiding van
vrijwilligers. Ruim 800 mensen volgden cursussen van
Sportvisserij Nederland op het gebied van jeugdbegeleiding, visstandbeheer of controle.
Meer aangesloten sportvissers
Ook in 2009 groeide voor het derde opeenvolgende jaar
het aantal uitgegeven VISpassen. Het aantal aangesloten
sportvissers nam met ruim 18.000 personen toe en
gemiddeld over heel Nederland genomen kenden de
hengelsportverenigingen een ledengroei van 4,2 %.
Sinds de invoering van de VISpas is het aantal aangesloten
sportvissers mede dankzij intensieve landelijke publiciteitscampagnes en een toenemende controle inzet met
100.000 personen gestegen!
Naar een nieuw beleidsplan
Reeds in 2007 werd gestart met verkenningen om te
komen tot een nieuw beleidsplan voor de sportvisserij
organisatie. Ook in 2009 werd met de federaties en
specialistenorganisaties gediscussieerd over de uit te

zetten beleidslijnen. In 2010 zal het landelijk beleid aan
de algemene ledenvergadering ter besluitvorming
worden voorgelegd.
Centraal zal staan het verder verbeteren van de mogelijkheden voor de sportvissers. Meer wateren aanbieden via
de VISpas, vereenvoudiging van de regelgeving en het
verbeteren van viswater en visstand. Hiertoe is het ook
belangrijk om de hengelsportverenigingen te versterken
en de samenwerking tussen de regionale en landelijke
organisaties te verstevigen.
Dit alles onder het motto ‘Sterker samen werken’ voor de
sportvissers van vandaag en morgen.

Nol Sweep Voorzitter

Joop Bongers Directeur
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Belangenbehartiging

Ontwikkelingen zeesportvisserij
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Wat betreft de belangenbehartiging vergden in 2009 onderwerpen die op Europees niveau geregeld
zijn en/of moeten worden (aalscholvers en zeesportvisserij) steeds meer aandacht. Daarnaast lag
de focus op gebiedsgerichte onderwerpen zoals de stroomgebiedbeheerplannen voortvloeiend uit de
Europese Kaderrichtlijn Water, de Natura 2000 gebieden, de Waddenzee en de pieren van IJmuiden,
maar ook op gemeenten die werkten aan dierenwelzijnnota’s.

Reguleren staand wantvisserij
Op 28 januari 2009 vond op aandringen van Sportvisserij
Nederland een hoorzitting van de Tweede Kamer plaats
over de staand wantvisserij voor de kust. Uitgenodigd
waren: Sportvisserij Nederland, Nederlands Platform voor
Waterrecreatie, Stichting de Noordzee, Goede Vissers,
Stichting Geïntegreerde Visserij en Federatie Visserij
verenigingen en de KNRM. Bussen met sportvissers
waren naar Den Haag gekomen. De Kamer was van
mening dat de staand wantvisserij onder de kust in het
belang van iedereen moet worden gereguleerd. Bij het
Algemeen Overleg op 11 maart is een motie ingediend
door de PvdA en de SP welke de Minister opdraagt een
taskforce te starten. Deze zou onder aanvoering van een
onafhankelijk voorzitter voor 1 oktober 2009 met een
plan van aanpak ten aanzien van het ruimtelijk gebruik
van de 250 meter zone moeten komen. De Minister heeft
in 2009 geen uitvoering aan deze motie gegeven. In plaats
van een taskforce in te stellen, heeft zij een brief
geschreven aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten
en het Inter Provinciaal Overleg met het verzoek aan de
geadresseerden de problemen met de betrokkenen lokaal
of regionaal op te lossen. Sportvisserij Nederland zal zich
blijven inzetten op het tot stand komen van de gewenste
regeling van een 250 meter nettenvrije zone langs de kust.

Pieren van IJmuiden nettenvrij
Om de sportvisserijmogelijkheden op de pieren van
IJmuiden te verbeteren, hebben Sportvisserij Nederland
en de hengelsportfederatie NoordWest Nederland met de
plaatselijke beroepsvisser een overeenkomst gesloten.
Daarin is opgenomen dat tegen betaling per 1 oktober 2009
niet meer binnen een straal van 250 meter gevist zal
worden aan de buitenzijde van de pieren van IJmuiden.
Verder is afgesproken dat het contract met de beroepsvisser jaarlijks zal worden geëvalueerd.
Natura 2000 beheerplan Waddenzee en
Noordzeekustzone
In de aanloop naar een in 2012 vast te stellen beheerplan
Natura 2000 Waddenzee en Noordzeekustzone, heeft
Rijkswaterstaat directie Noord in 2009 een breed opgezet
onderzoek uitgevoerd naar alle vormen van bestaand
gebruik, waaronder de sportvisserij. Hieraan heeft
Sportvisserij Nederland een bijdrage geleverd. Daarbij is
de in 2008 uitgebrachte beleidsvisie ‘Kerend tij’ een
waardevolle bron van informatie geweest voor het
aanleveren van input voor het project. Bovendien is
Sportvisserij Nederland vertegenwoordigd in de
Klankbordgroep die het project begeleidt.
Inbreng Visserijvisie Waddenzee
Onder voorzitterschap van gedeputeerde Hollenga zijn
de beroepsvisserij en regionale overheden gestart met
het opstellen van een visserijvisie voor de Waddenzee.
Sportvisserij Nederland heeft zich sterk gemaakt te
worden betrokken in de planvorming en heeft samen met
de noordelijke federaties ingesproken op de door adviesbureau IMARES geschreven concepten. Het genoemde
project loop door tot begin 2010.
Vergunning zeeaaswinning Oosterschelde
Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de voor de
aasspitvergunning noodzakelijke Natuurbeschermingswetvergunning in 2009 opnieuw aangevraagd bij de
Provincie Zeeland. Daarbij werd de federatie ondersteund door Sportvisserij Nederland. Dit middels het
mede financieren van de passende beoordeling en het
geven van advies en juridische ondersteuning.
Veiligstellen mechanische zeeaaswinning Waddenzee
De mechanische zeeaaswinning in de Waddenzee stond
onder zware druk. Om binnen de Natuurbeschermingswetgeving nieuwe vergunningen verleend te krijgen, is
het namelijk noodzakelijk dat de pierenwinning duurzaam
geschiedt. Om deze voorwaarde voor de toekomst te
garanderen, heeft één van de drie bedrijven zich uit laten
kopen en is voor de overige twee bedrijven de noodzakelijke passende beoordeling opgesteld. Deze zijn positief
bevonden en vormen de basis voor de aanvraag van de
nieuwe vergunningen. Of deze al dan niet zijn verkregen
zal begin 2010 bekend worden. Sportvisserij Nederland is

als intermediair, katalysator en adviseur nauw betrokken
geweest bij bovengenoemd proces, opdat er in de
toekomst voldoende zeepieren beschikbaar zullen zijn.
Mogelijkheden bij project Windmolenparken
Rijkswaterstaat Noordzee heeft medio 2009 een
werkgroep ‘meervoudig gebruik windmolenparken’ in het
leven geroepen. Sportvisserij Nederland neemt deel aan
deze werkgroep en zet zich in voor het verbeteren van de
visserijmogelijkheden rondom windmolenparken, onder
meer door middel van het aanleggen van structuren op
de zeebodem.
Gedragscode zeesportvisserij uitgebracht
Tijdens de beurs Fair for Lure & Fly & Zeehengelsport is
de gedragscode zeesportvisserij officieel gepresenteerd.
Bestuurslid Zeehengelsport, Ben Biondina overhandigde
het eerste exemplaar aan Albert Vermuë, adjunct-
directeur Agroketens en Visserij van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit was tevens
het startschot van de campagne om de gedragscode
onder de aandacht te brengen van de zeesportvisser.

Inbreng op Groenboek
In april verscheen als discussienota voor de hervorming
van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) het
Groenboek. Sportvisserij Nederland heeft in de aanloop
naar de totstandkoming hiervan naar de Europese Unie
haar visie gegeven op het toekomstig Gemeenschappelijk
Visserijbeleid. Daarbij streeft zij naar erkenning als
volwaardig stakeholder, met alle daarbij horende rechten
alsook verplichtingen. Ook is er ten aanzien van de
zeesportvisserij een evenwichtiger beleid voor wat betreft
de kwaliteit van en toegankelijkheid tot visbestanden
wenselijk. Hierbij dienen te worden betrokken de
duurzaamheid en de grote sociaal economische bijdrage
van de zeesportvisserij sector aan de samenleving, met
name in de kustzones. De zeesportvisserij wenst niet
langer het sluitstuk te zijn waar het gaat om het
internationaal beheer van de zeevisbestanden.
Op uitnodiging van de PvdA heeft Sportvisserij Nederland
op 10 december 2009 deelgenomen aan een hoorzitting
in de Tweede kamer over het Groenboek en het Europees
Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Hierin is aangeven
welke toekomstige positie de zeesportvisserij dient te
hebben in het nieuwe visserijbeleid. In een hierop volgend
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Minister
op vragen van de PvdA, ingegeven door Sportvisserij

Nederland, geantwoord dat zij de zeesportvisserij een
belangrijke sector vindt die binnen het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid een positie dient krijgen. Om beleid te
kunnen maken voor de sector dienen op Europese schaal
data te worden verzameld over de sociaal-economische
en biologische impact van de visserij. De minister gaat
zich hier in 2010 voor inzetten.
Artikel 55
Door actieve lobby van de European Anglers Alliance
(EAA), waarvan Sportvisserij Nederland deel uitmaakt,
blijven zeesportvissers voorlopig buiten het Europese
quoteringssyteem. Dat is de uitkomst van de stemming in
de EU ministerraad op 30 oktober over het voorstel voor
een nieuwe visserijcontroleverordening. Daarmee is
driekwart jaar lobbyen door de EAA - gericht op het niet
aannemen van het quoteringsvoorstel - met positief
resultaat afgesloten.
Positie in RAC Noordzee
Tijdens de zesde jaarvergadering van de Regionale
Advies Commissie (RAC) Noordzee in IJmuiden op
15 oktober is Jan Willem Wijnstroom verkozen tot nieuwe
voorzitter van de General Assembly. Dit Adviesorgaan
adviseert de Europese Unie over het te voeren visserij
beleid op de Noordzee.
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Sportvisserij in de binnenwateren
Herstelmaatregelen aalstand eindelijk gestart
De Europese Aalverordening kreeg in 2009 in ons land
zijn beslag in de vorm een Nederlands Aalbeheerplan.
Daar heeft Sportvisserij Nederland samen met een aantal
natuurorganisaties voor gepleit bij Eurocommissaris
Joe Borg. Hem werd geadviseerd het oorspronkelijke
Nederlandse aalbeheerplan af te wijzen en een totaal
visserijverbod in te stellen. Mede door de acties van
Sportvisserij Nederland, het Wereld Natuurfonds,
Stichting de Noordzee en Natuurmonumenten heeft
Europa een nieuw Nederlands aalbeheerplan afgedwongen.
Hierin is naast allerlei herstelmaatregelen op het terrein
van onder meer migratie en waterkwaliteit, ook een
visserijstop voor de beroepsvisserij opgenomen voor de
maanden oktober en november in 2009. Dit visverbod
zal in de komende jaren ook van kracht worden in de
maanden september, oktober en november.
Daarnaast is onder voorzitterschap van oud-politicus
Jan Terlouw de Projectgroep Aalherstel 2009 van start
gegaan. De projectgroep is een initiatief van Sportvisserij
Nederland, Stichting de Noordzee, het Wereld Natuur Fonds,

Palingen vermalen in de turbines van een waterkrachtcentrale.

Vereniging Natuurmonumenten, de stichting Reptielen
Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland, Greenpeace en
de Unie van Waterschappen en gaat in de komende jaren
belangeloos activiteiten initiëren en stimuleren die
bijdragen tot het herstel van de aal op een zo kort
mogelijke termijn. Wetenschappers van VisAdvies,
Vivion, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee,
Rijkswaterstaat en de Wageningen University and Research
zijn als adviseurs aan de projectgroep verbonden.
Inbreng sportvisserijbelangen bij Natura 2000 en
Kaderrichtlijn Water
Sportvisserij Nederland heeft ook dit jaar de ontwikkel
ingen op het terrein van Natura 2000 en de Europese
Kaderrichtlijn Water nauwlettend gevolgd. De stroom
gebiedbeheerplannen, het Nationale Waterplan en de
waterplannen van de waterschappen zijn door Sportvisserij
Nederland en de hengelsportfederaties beoordeeld.
Hierbij zijn geen schokkende zaken boven water gekomen.
Binnen de inspraaktermijn zijn zienswijzen geformuleerd
en naar het bevoegd gezag gezonden.
Wat betreft Natura 2000 heeft Sportvisserij Nederland
samen met de regiegroep Recreatie & Toerisme in Natura
2000 - met daarin ook RECRON, HISWA, Horeca Nederland,
ANWB en het Nederlands Platform voor Waterrecreatieop 12 oktober een congres georganiseerd ten behoeve
van de beleidsmakers en politiek. Tijdens dit congres zijn
de meest in het oog springende knelpunten voor de
waterrecreatie (inclusief sportvisserij) zichtbaar gemaakt.
Internationale aandacht voor aalscholverproblematiek
In navolging van de aangenomen resolutie in het
Europees Parlement om tot een Europese aanpak van de
aalscholverschade te komen, heeft de Europese Commissie
op 31 maart met stakeholders (waaronder de EAA) bijeen
gezeten over de noodzaak van een Europese aanpak van de
schade veroorzaakt door de aalscholver. Geconcludeerd
werd dat de aanpak van de aalscholverproblematiek
belangrijk is, maar generiek Europees beleid vanwege
juridische gronden nu nog niet kan worden gemaakt.
De Commissie stelt een werkgroep in die de ontwikkelingen
verder zal bekijken en bespreken. Sportvisserij Nederland
zal via de EAA deel uitmaken van deze werkgroep.
Evaluatie natuurwetgeving
In 2009 is een aanvang gemaakt met het opzetten van
één integrale natuurwetgeving in Nederland. Sportvisserij
Nederland neemt deel in een klankbordgroep die de
ontwikkelingen rondom de integrale natuurwetgeving volgt.
Zowel de PvdA als het CDA zullen pleiten voor aanpassing
van de natuurwetgeving die het mogelijk moet maken
dat de sportvisserij maatregelen kan treffen tegen o.a.
aalscholvers om schade aan de visstand te reduceren.

Waterkracht nadelig voor visstand
Sportvisserij Nederland is samen met de hengelsport
federatie Sportvisserij Limburg en de vereniging Visstand
Verbetering Maas in 2009 zeer actief geweest in de strijd
tegen de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas
bij Borgharen. Behalve het opstellen van bezwaarschriften
is intensief gelobbyd bij de Provincie Limburg,
Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht.
In het bestuur van waterschappen
Na het succes van Water Natuurlijk bij de waterschapsverkiezingen in 2008, zijn in 2009 meer dan dertig
enthousiaste mannen en vrouwen met een achtergrond
in de sportvisserij actief geworden als bestuurder binnen
de waterschappen. Zij houden zich bezig met o.a. de
toegankelijkheid, kwaliteit en visstand in de Nederlandse
binnenwateren. Sportvisserij Nederland heeft dit jaar
tweemaal een bijeenkomst voor deze bestuurders
georganiseerd. Daarbij stonden onderlinge afstemming
en kennisuitwisseling centraal op de agenda.
Toekomstvisie Waterrecreatie
In januari 2009 is het advies van de Task Force
Versterking Recreatietoervaart gepresenteerd. Eén van
de aanbevelingen was het invoeren van een watersportbijdrage. Nadien bleken de ambities van de verschillende
partijen echter uiteen te lopen. Vandaar dat de Stichting
Recreatie Toervaart Nederland het initiatief heeft
genomen om medio 2010 met een toekomstvisie
Waterrecreatie te komen. Sportvisserij Nederland neemt
deel aan de stuurgroep die het proces rondom de
toekomstvisie begeleidt.
Dierenwelzijn en sportvisserij
Met betrekking tot dierenwelzijn was 2009 een relatief
rustig jaar. Wel moesten enkele hengelsportfederaties
actie ondernemen naar gemeenten, die nota’s hadden
gemaakt in het kader van dierenwelzijn en die meenden
de sportvisserij te moeten beperken.
In de jaarvergadering van de European Anglers Alliance
in augustus 2009 stond ook het onderwerp dierenwelzijn
centraal. Sportvisserijvertegenwoordigers uit meer dan
twaalf landen hebben hier gesproken over allerlei aspecten
van dierenwelzijn binnen de hengelsport en hoe hiermee
om te gaan.

hoofdstuk 3

Advisering,
kennis en
onderzoek
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Praktische
ondersteuning
Praktische ondersteuning aan federaties en
verenigingen op het gebied van visstand- en
visserijbeheer, is een belangrijk activiteit van
Sportvisserij Nederland. Het doel daarbij is om
een natuurlijke, gevarieerde visstand en goede
vismogelijkheden voor de sportvissers te
behouden of te verkrijgen. Onderzoek, kennis
en informatie vormen de belangrijkste peilers
voor de advisering. Adviezen worden meestal
uitgebracht in de vorm van visies, rapporten
en actieplannen.

Tegengaan schade door aalscholvers
De aalscholverpopulatie in Nederland is de laatste
decennia sterk toegenomen. Aalscholvers eten per dag
tussen de 170 en 600 gr vis. Sinds 1970 is de aalscholver
een beschermde vogelsoort en mag dus niet worden
bejaagd. Op Europees niveau wordt momenteel nagedacht
of er een Europese aanpak moet komen tegen de
aalscholveroverlast. Met de toename van aalscholvers is
ook de impact op de visstand in de Nederlandse wateren
toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat in een groot
aantal wateren veel vissen tussen de 15 en 35 cm lengte
ontbreken en dat hierdoor ook de belangen van de
sportvissers worden geschaad.
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In het aalscholverproject ligt de focus op de ontwikkeling
van praktisch toepasbare maatregelen in kleine wateren,
in samenwerking met de visrechthebbende hengelsportverenigingen. In grote lijnen gaat het om drie verschillende
maatregelen:

•	Kunstmatige structuren (op initiatief van de hengelsport
federatie Midden Nederland). In vier visvijvers zijn
kooien geplaatst, die zijn gemaakt van schapengaas.
Vooraf zijn dieptekaarten gemaakt en is visserijkundig
onderzoek uitgevoerd. Begin 2010 zal de visstand
wederom worden bemonsterd om te bepalen of de
visstand positief reageert op deze kunstmatige
schuilplaatsen.
	
• Onderwater geluidsbronnen (op initiatief van
hengelsportfederatie Sportvisserij Limburg).
In Frankrijk heeft de firma Société d’Innovation et de
Création (SODICRE) een nieuw systeem ontwikkeld
tegen aalscholverpredatie: de ‘Cormoshop’. Dit is een
systeem met een luidspreker die het geluid van een
jagende orka nabootst en waar aalscholvers voor
vluchten. In april/mei 2009 is de CORMOSHOP getest
in drie vijvers in Limburg. De eerste (korte) testserie
Aalscholvers hebben hun jachtterrein van met name grotere wateren
nu ook uitgebreid naar kleinschalige viswateren.

wijst erop dat een deel van de aalscholvers reageert op
de orkageluiden. De helft van de aalscholvers reageert
sterk, een kwart matig en een kwart van de aalscholvers
reageert niet. In het winterseizoen van 2009/2010 zal
een uitgebreide test plaatsvinden.
	
• Visuitzettingen. Een mogelijke maatregel om de
negatieve effecten van aalscholverpredatie te bestrijden
zijn gerichte visuitzettingen. Aalscholvers eten kleinere
vissen. Vissen groter dan 40 cm worden zelden gegeten,
omdat dan kans op verstikking aanwezig is. Het uitzetten
van vissoorten zoals blankvoorn en winde zonder
beschermingsmaatregelen heeft juist een aantrekkende
kracht op aalscholvers. Om dit te voorkomen kunnen
grotere vissen worden uitgezet. In deze proef worden
zogenaamde kruiskarpers (hybride van schubkarper
x goudvis) uitgezet. In negen visvijvers is in totaal
2.500 kg kruiskarpers uitgezet, per vijver in een andere
dichtheid. In 2010 zullen de uitzettingen worden gevolgd
met behulp van hengelvangstregistratie.
Beleidsvisie Zilveren Stromen
De beleidsvisie Zilveren Stromen geeft vanuit de
sportvisserij de integrale visie op het beheer van de
visstand en visserij op de grote rivieren. In 2009 zijn
verschillende actiepunten uit de beleidsvisie opgepakt.
De zaken die zijn uitgevoerd hebben vooral betrekking op
het vergroten van de bereikbaarheid van de rivieroevers
voor sportvissers en het project Meld Meerval. Vooral het
vergroten van de bereikbaarheid heeft veel aandacht
gevraagd. Uit enquêtes is duidelijk geworden dat
sportvissers de matige bereikbaarheid, het gebrek aan
visstekken en parkeerplaatsen langs de rivieren als grote
knelpunten ervaren. Er wordt volop gewerkt om de

veiligheid tegen overstromingen te vergroten, maar er is
te weinig aandacht voor de recreatieve bereikbaarheid
van de rivier. Door de aanleg van nevengeulen, ondoordringbare vegetatie of het afsluiten van toegangswegen
ontstaan barrières voor sportvissers.
Baggerstort in diepe plassen
In 2008 zijn er nieuwe regels ingevoerd voor de verwerking
van bagger of grond (Besluit Bodemkwaliteit). Hierdoor is
het zeer eenvoudig geworden om bagger of grond, die licht
verontreinigd is, te storten in diepe plassen. Hiervoor is
geen vergunning meer nodig. In 2008 en 2009 heeft dit
geleid tot diverse baggerstortprojecten. Probleem daarbij
is dat er volstrekt geen inspraak mogelijk is en dat niet
wordt getoetst wat de ecologische effecten van de
baggerstort zijn. In 2009 ontstond rond enkele baggerstortprojecten daarom veel commotie. Inmiddels wordt
de regelgeving aangepast en zullen de nieuwe regels voor
de zomer van 2010 bekend zijn. Sportvisserij Nederland
heeft hieraan via de nodige inspraak bijgedragen.
In 2009 heeft Sportvisserij Nederland de hengelsport
federatie NoordWest Nederland ondersteund bij het
tegenhouden van de baggerstort in het Gooimeer.
Al in 2006 kreeg de federatie te maken met plannen
om in diverse diepe zandwinputten in het Gooimeer bagger
te storten. Deze diepe putten zijn van groot belang, omdat
ze bijdragen aan een goede waterkwaliteit, veel vis er
overwintert en het voor sportvissers gekende snoekbaars
stekken zijn. Alle reden dus om volop in te zetten op het
tegenhouden van de baggerstort.
In 2009 zijn vier vergunningen voor het storten van bagger
aangevochten bij de rechter. In twee gevallen werd het

Kruiskarpers van dit formaat zijn te groot voor predatie door aalscholvers.

mogelijk gecompenseerd. De uitkomst hiervan is dat in
samenwerking met Rijkswaterstaat in 2010 een proef
wordt uitgevoerd om enkele kribben anders en hoger af
te werken dan bedoeld. De verwachting is dat deze
proefkribben beter begaanbaar en langer bevisbaar zijn.
Verder zal ook worden ingezet op het vergroten van de
bereikbaarheid van kribben die niet worden verlaagd.
In 2009 is ook contact gezocht met diverse beheerders
langs de Waal en met de organisatie Waalweelde die zich
inzet voor een natuurlijker en recreatief aantrekkelijke
Waal. Doel hiervan was om aandacht te vragen voor
de bereikbaarheid van de rivieroever. Sportvisserij
Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de visie
(www.waalweelde.nl). Daarnaast is inspraak geleverd
op de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal
en de Rijn. Resultaat is dat de bereikbaarheid van de
rivieroevers goed staat omschreven in de handboeken.
Wat het concreet zal opleveren zal in de periode
2010-2015 duidelijk worden.
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Kribben zijn gekende visstekken voor talloze sportvissers.

bezwaar van de sportvisserij afgewezen, in één geval werd
het niet ontvankelijk verklaard omdat de vergunning
inmiddels was verlopen, en in één geval werd de sportvisserij
door de rechter in het gelijk gesteld. Daarnaast heeft ook
de gemeente Naarden een belangrijke rol gespeeld door
een belangrijke vergunning niet af te geven.
Inmiddels lijkt het erop dat één baggerstort juridisch
moeilijk is tegen te houden, mogelijk dat die in 2010 van
start gaat. Toch zijn er nog aanknopingspunten om ook
deze baggerstort tegen te houden. Het resultaat tot nu
toe is dat al vier jaar lang geen baggerstort heeft kunnen
plaatsvinden, de voorwaarden om te storten zijn
aangescherpt en de gemeenten rond het Gooimeer zich
bewust zijn van de problematiek.
Kribverlaging en toegankelijkheid van de rivieren
Ook de kribverlaging op de Waal heeft grote gevolgen
voor de sportvisserij. De kribben komen vaker onder
water te staan en zijn daardoor minder vaak toegankelijk
voor sportvissers. Daarom is samen met de hengelsportfederatie Midden Nederland intensief met Rijkswaterstaat overlegd hoe de effecten van de kribverlaging
zoveel mogelijk kunnen worden verzacht en waar

Project ondersteuning Visstandbeheercommissies
In 2009 is het project ‘Versterking en ondersteuning van
VBC’s’ verder uitvoering gegeven. Visstandbeheer
commissies (VBC’s) zijn een belangrijk platform om te
overleggen en afspraken te maken over het beheer van
de visstand en de visserij. VBC’s bevorderen ook het
gezamenlijk overleg tussen de sportvisserijorganisaties
met bijv. de waterschappen, Rijkswaterstaat, de beroepsvisserij en terreinbeheerders. Een goed functionerende
VBC is daarom belangrijk voor een goede belangenbehartiging voor en door de sportvisserij. Het gaat daarbij
niet alleen om het uitzetten of oogsten van vis. Zaken als
bereikbaarheid, bevisbaarheid, regels en controle zijn
voor de sportvisserij eveneens zeer relevant.
Het instellen en goed functioneren van VBC’s is niet altijd
een simpele opgave. Sportvisserij Nederland heeft een
brede expertise op dit gebied en overlegt ook regelmatig
op landelijk niveau met betrokken ministeries en de
waterschappen. Het doel is om in 2011 een landelijk netwerk
van VBC’s te realiseren. Hiervoor wordt met behulp van
een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit extra menskracht ingezet. De sportvisserij
organisaties krijgen ondersteuning bij het opstellen van
visplannen. Samen met de beroepsvisserij is een start
gemaakt met het ontwikkelen van een VBC-website, een
eerste sjabloon voor visplannen en het voorbereiden van
een landelijke contactdag voor VBC’s in april 2010.
In 2009 is gewerkt aan het instellen van VBC’s voor de
(waterschaps)gebieden van De Stichtse Rijnlanden,
Schieland en de Krimpenerwaard, Amstel, Gooi en Vecht,
Rijn en IJssel, Zeeuwse Eilanden, Rivierenland, Dommel,
Aa en Maas, Nederrijn / Lek en Twenthekanalen. Eerste
stappen zijn gezet voor de VBC’s IJsselmeer en de
Benedenrivieren.

In 2009 is een eerste sjabloon opgesteld dat door de
VBC’s kan worden gebruikt als vertrekpunt bij het
opstellen van een visplan. De eerste generatie visplannen
zal voornamelijk worden gevuld met inventarisatie
gegevens en een beschrijving van de bestaande situatie.
Deze plannen zullen de komende jaren verder worden
verbreed. Sportvisserij Nederland ondersteunt waar nodig
de federaties en verenigingen met de visplannen of onderdelen daarvan. In 2009 betrof dit het Grevelingenmeer,
Veerse Meer, Amsterdam-Rijnkanaal, Zandmaas, Maasplassen, Lopikerwaard, Friese Boezem, Randmeren, Hollands
Noorderkwartier, Waal, IJssel en Twenthekanalen. In 2010
zal deze ondersteuning worden voortgezet en verbreed.
Regionale ondersteuning federaties
Voor grotere projecten doen de hengelsportfederaties
regelmatig een beroep op Sportvisserij Nederland voor
ondersteuning. In 2009 zijn de volgende projecten
gestart en/of afgerond:

Kort Advies projecten voor verbetering visstand
Dit betreft projecten waarbij op basis van een visserijkundig
onderzoek en beoordeling van de milieuomstandigheden
een advies wordt uitgebracht. Het advies bestaat uit
aanbevelingen voor het verbeteren van de visstand en het
viswater. In 2009 zijn ruim veertig projecten uitgevoerd.
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat in de praktijk met
het advies wordt gedaan. Hiervoor is vaak medewerking
van de eigenaar, zoals de gemeente of het waterschap,
nodig. De komende jaren zal in de nazorg - samen met
de federaties - naar de hengelsportverenigingen meer
ondersteuning worden geboden bij het daadwerkelijk
uitvoeren van het advies.
Overzicht Kort Adviesprojecten in 2009
Hengelsportvijver Westerhoven / Bergeijk
Wateren Oude Markt / Schinnen
Oostersingel / Culemborg
Noorderafwatweringskanaal / Werkendam

Overzicht regionale adviesprojecten in 2009

Diverse wateren / Maarssenbroek

Actieplan Sportvisserij Maastricht

Molenvliet / Woerden

Visplan Lopikerwaard

Koffiepoel en gemeentevijver / Brunssum

Ontwikkelingsplan sportvisserij Veerse Meer

Gracht Leemkuilen / Best

Bevisbaarheid oevers Groningen Drenthe

Vijvers / Gouda

Blauwalgen problematiek Eiland van Maurik

Burd / Boarnsterhim

SportvisseReisgids Overijsselse Vecht

Leemkuilen / Schijndel

Inventarisatie traillerhellingen NW Nederland

Diverse wateren / Tilburg

Uitvoering sportvisserijvisie Waddenzee

Besselink-Schans / Lichtenvoorde

Visplan Maasplassen

Poolakkers / Deest

Visplan IJssel

Radstake / Zelhem

Visplan Friese Boezem

Meddo / Winterswijk

Visplan Hollands Noorderkwartier

Moekesgat / Ter Apel

Visatlas Flevoland

Groote Wetering / Bodegraven

Beleidsplan Fries

Rivier de Swalm / Swalmen

Beheervisie Ouwerkerkse Kreek

Boskuul / Lobith

Uitvoering Actieplan West-Brabant

Broekse vijver / Aalburg
Heksenpoel / Heerlen

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
Sportvisserij Nederland kent een subsidieregeling
waarmee projecten worden ondersteund die dienen
om de sportvisserijmogelijkheden te verbeteren.
Het maximaal beschikbare subsidiebedrag voor 2009 was
door het bestuur van Sportvisserij Nederland gesteld op
€ 300.000. Hengelsportverenigingen en federaties
dienden totaal 28 aanvragen in waarvan er 23 zijn goedgekeurd. Er zijn subsidie aanvragen toegekend voor onder
meer de bouw van vissteigers, visboot aanlegplaatsen,
trailerhellingen en nieuwbouw of uitbreiding van clubaccommodaties, bijv. voor jeugdactiviteiten. In totaal is
er voor ruim € 212.000 aan subsidie toegezegd. Een deel
van de projecten is in 2009 gerealiseerd. De overige
projecten zullen in 2010 worden uitgevoerd.

Heemtmeer / Langedijk
Visvijver / Geulle
Inundatiekanaal / Tull en ’t Waal
Imkers-, Kooikers- en Rietplas / Houten
De Beldert / Buren
Houtrak / Haarlem
Goudse Hout / Gouda
Diverse wateren / Schoonhoven
Diverse wateren / Vlissingen
Stelleplas / Heinkenszand
Singels / Nieuwegein

Verzamelen van gegevens
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Toenemende belangstelling voor hengelvangst
registratie
Met het in 2007 gestarte hengelvangstregistratie online
(HVR Online) kunnen individuele sportvissers hun
vangsten registreren. Dit geeft hen informatie tijdens
welke perioden en op welke stekken zij bepaalde
vissoorten kunnen vangen. Voor de deelnemende
hengelsportverenigingen levert het interessante
gegevens op voor het visstandbeheer. Tevens kunnen er
ontwikkelingen van de visstand in de tijd mee worden
gesignaleerd. In 2009 zijn nieuwe acties ondernomen om
deelname aan HVR te stimuleren. Dit heeft in de tweede
helft van het jaar voor een flinke groei gezorgd. Steeds
vaker worden ook de HVR gegevens opgevraagd voor
bijvoorbeeld het maken van een Vissenatlas, verspreiding
van exoten, etc. Zo is in 2009 in opdracht van LNV met
de stichting Veldonderzoek Flora en Fauna samengewerkt in een onderzoek naar de verspreiding van exoten.
Hierbij heeft Sportvisserij Nederland profielen van
invasieve exoten gemaakt, de verspreidingsgegevens van
deze soorten uit HVR en Piscaria gehaald en deze
gegevens gerapporteerd. De erkenning van de waarde
van HVR gegevens is belangrijk en maakt de sportvisserij
van toegevoegde waarde als het gaat om gegevens
verzameling over vissoorten.

Ontwikkeling deelname aan HVR Online
2007

eind 2008

eind 2009

Licenties

49

87

131

Wateren

786

1207

1296

Rapporteurs

510

1728

3191

1677

19563

23659

Geregistreerde sessies

De verspreiding van barbeel is met hengelvangstregistratie zeer goed in
kaart te brengen.

Nederland leeft met … Vismigratie
Sportvisserij Nederland spant zich in om vismigratie
op de beleidsagenda te houden en knelpunten opgelost
te krijgen. In 2009 werd in samenwerking met de
Waterdienst van Rijkswaterstaat en de Unie van
Waterschappen, het bureau Visadvies en het bureau
Wanningen Water Consult een workshop georganiseerd
bij Sportvisserij Nederland om de stand van zaken voor
wat betreft migratieknelpunten met de waterbeheerders
te bespreken. Opheffen van migratieknelpunten moet
leiden tot betere mogelijkheden voor trekvissen. In dit
kader heeft Sportvisserij Nederland in 2009 samen met
een aantal (inter)nationale partners, een Europese
subsidie toegewezen gekregen voor het project ‘Living
North Sea’. Gedurende drie jaar zullen diverse projecten
worden uitgevoerd, die moeten leiden tot een integrale
en internationale aanpak van de belangrijkste migratie
knelpunten van zee naar binnenwateren. Niet alleen
salmoniden, maar ook een vissoort als de aal zal hiervan
kunnen profiteren.
Visstandgegevens in Piscaria
De landelijke database voor de opslag van visstand
gegevens, die worden verzameld met zogenaamde grote
vistuigen, werd in 2007 door Sportvisserij Nederland
samen met enkele waterschappen gestart. Inmiddels kent
de applicatie meer dan 200 geregistreerde gebruikers,
die werken bij onder andere negentien waterschappen en
een groot aantal ingenieursbureaus. De gebruikers leveren
jaarlijks hun verzamelde gegevens aan Sportvisserij
Nederland. In 2009 werden visstandgegevens van
ongeveer 30 projecten toegevoegd.
Visrechten inzichtelijk
Door Sportvisserij Nederland wordt een GIS-systeem
onderhouden waarin huurovereenkomsten van visrechten
in heel Nederland staan geregistreerd. Vanuit dit systeem
worden jaarlijks een honderdtal vragen van handhavende
instanties en beleidsmakers over visrechtensituaties
beantwoord. Het systeem wordt door Sportvisserij
Nederland actueel gehouden door nieuwe of veranderde
dossiers, die van de Kamer van de Binnenvisserij worden
verkregen, in te scannen en te koppelen. Het voort
bestaan van deze visrechtenregistratie staat onder druk.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
heeft aangegeven, dat de Kamer voor de Binnenvisserij
als zelfstandig bestuursorgaan zal worden opgeheven.
Daarbij ziet zij wel dat er een oplossing gevonden moet
worden voor de registratie van visrechten en de
afhandeling van geschillen. Vanuit Sportvisserij Nederland
wordt in samenwerking met het Kadaster een oplossing
gezocht voor de registratie van visrechten.

De exotische Kesslersgrondel is door hengelvangsten in 2009 massaal aangetoond in de Nederlandse rivieren.

Meer te weten komen
Kennis over vissoorten samengebracht
Ten behoeve van beleid en advisering wordt bestaande
kennis over verschillende vissoorten door Sportvisserij
Nederland verzameld en via zogenaamde kennis
documenten gepubliceerd. In 2009 werden acht kennisdocumenten nieuw uitgebracht of geactualiseerd.
In 2009 uitgebrachte kennisdocumenten vissoorten
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Migratie Onderzoek Snoekbaars
In het voorjaar van 2007 werd het Migratie Onderzoek
Snoekbaars opgestart in samenwerking met Rijkswaterstaat-Zuid Holland, RIZA, de federatie Sportvisserij
Zuidwest Nederland en de projectgroep De Kier van
Rijkswaterstaat. Daarbij zijn zowel in dat als het volgende
jaar in totaal 329 snoekbaarzen gemerkt om ze te
kunnen volgen in de grote rivieren. In 2009 zijn alleen
data verzameld. Deze zijn eind 2009 uitgewerkt tot een
conceptrapportage. Het project wordt begin 2010
afgerond.
Migratie Onderzoek Brasem
In hetzelfde gebied waar de laatste snoekbaarzen werden
gemerkt, werd in 2009 ook een aantal brasems voorzien
van een transponder. Om dit te kunnen doen werden
lokale verenigingen en vissers ingeschakeld die de vissen
met de hengel vingen, waarna 53 exemplaren van een
transponder werden voorzien. In de loop van het jaar
alsmede in 2010 zullen data worden verzameld die de
bewegingen van deze vissen registreren. Daarbij staat de
vraag of en wanneer deze vissen gebruik maken van de
diepe plas bij Niftrik dan wel de rivier bevolken centraal.
Net als bij de snoekbaars geldt dat er weinig bekend is
over de rol van diepe plassen voor brasem. Vanwege de
blauwalgenproblematiek is kennis hierover gewenst.

Op zoek naar loodvervangers
Vislood wordt gezien als belangrijke resterende bron van
loodvervuiling. Hoewel er plannen waren om het loodgebruik vanaf 2012 wettelijk te verbieden, bleek dit na
overleg tussen Sportvisserij Nederland en de landelijke
overheid niet reëel. Uit onderzoek van Royal Haskoning
werd duidelijk dat een loodverbod niet speelt in de andere
EU lidstaten, uitgezonderd Engeland en Denemarken.
Het merendeel van de Nederlandse sportvissers staat echter
niet afwijzend tegenover milieuvriendelijke alternatieven,
mits de verhouding prijs en kwaliteit in orde is.
In de zoektocht naar alternatieven voor lood -zoals steen,
glas en bijvoorbeeld tin- bleek in 2009 dat tin gezien de
toxiciteit geen bruikbaar alternatief is in Nederland.
Daarom werd in overleg met Rijkswaterstaat en enkele
fabrikanten ingezet op het verkrijgen van subsidie uit het
Innovatie Fonds van de Kaderrichtlijn Water. Er werd een
projectvoorstel ingediend om alternatieve producten te
ontwikkelen. Dit is vooral aan marktpartijen. De rol van
Sportvisserij Nederland is beperkt. Gerealiseerde prototypes worden getest en communicatie over lood en
loodalternatieven zal worden verzorgd. In 2010 wordt
duidelijk of het project is goedgekeurd en kan worden
uitgevoerd.
Herintroductie kwabaal
Eind 2008 is Sportvisserij Nederland gestart met het
kwabaal onderzoek. Dit heeft als doel om deze ‘nieuwe’

Monitoring ontwikkelingen aal
In samenwerking met de federatie Groningen Drenthe en
het Waterschap Hunze en Aa’s, is enkele jaren geleden
het project Aalmonitoring Groningen-Drenthe opgestart.
Daarbij wordt in twee gebieden de aalstand gemonitord,
waarbij zowel de rode aal als de schieraal zo goed mogelijk
in beeld wordt gebracht. In 2009 is er niet bemonsterd,
maar zijn de resultaten van voorgaande jaren gerapporteerd.
Voorts is meegewerkt aan landelijk onderzoek om meer
zicht te krijgen op migratie en knelpunten voor schieraal
in de grote rivieren.
Eerste uitzetting van kwabaal in de Beerze.

- of beter gezegd vergeten - vissoort te herintroduceren.
De kwabaal biedt sportvissers in de winter in kleine
stromende wateren extra vismogelijkheden. Daarnaast
toont dit project dat de sportvisserij nauw betrokken is
bij het behoud van de biodiversiteit.
Uit in 2009 gedaan onderzoek is voor drie waterschappen
bekeken in hoeverre hun meest herstelde beek voldoet
aan de habitateisen van de kwabaal. De Beerze in
Noord-Brabant bleek geschikt genoeg om - samen met
het waterschap De Dommel en de Beheerseenheid BTO
- over te gaan tot uitzetting van 2000 jonge kwabaaltjes.
De vissen werden ingekocht bij het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek uit België, dat een deel van de
aanschaf subsidieert om mee te kunnen doen aan het
onderzoek. Inmiddels hebben vijf waterschappen
ingetekend op het project. Zij willen ook weten hoe
geschikt hun beken zijn en mogelijk vis gaan uitzetten.
Ieder waterschap levert een bijdrage aan dit twee jaar
durende onderzoek.
Onderzoek effecten lokvoer op waterkwaliteit
Het voeren door sportvissers is een hot item voor
waterbeheerders. Zij maken zich zorgen om de effecten
van het lokvoer op de waterkwaliteit. Sportvisserij
Nederland deed in 2009 een literatuuronderzoek naar
deze vermeende effecten. Daaruit kon worden gecon
cludeerd dat de hengelsport via het gebruik van lokvoer
een volstrekt te verwaarlozen bijdrage levert aan de
voedselverrijking van wateren. Het rapport is breed
verspreid en gepubliceerd in Visionair.

Ook van de kroeskarper is nu een kennisdocument beschikbaar.

Vissennetwerk
Zoals ieder jaar gebruikelijk werden ook in 2009 vier
bijeenkomsten van het Vissennetwerk georganiseerd.
Bij dit kennisplatform van Sportvisserij Nederland over
vissen, visserij en water zijn ruim 300 professionals uit
het waterbeheer en -beleid betrokken. De stuurgroep
kende in het genoemde jaar enkele wijzigingen en is nu
weer op volle sterkte. Naast Sportvisserij Nederland
droegen de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
en de Unie van Waterschappen financieel wederom hun
steentje bij. Thema’s in 2009 waren ‘KRW innovatie
projecten voor vis’, ‘Veranderende visstanden en
viswatertyperingen’, ‘Natuurvriendelijke oevers en vis’
en ‘Nieuwe technieken voor onderzoek van de visstand’.
Bij de activiteiten van het Vissennetwerk in 2009 werd
samengewerkt met het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, het Waterschap Noorderzijlvest en het
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Deze laatste twee hebben ook delen van kosten op
zich genomen.
Bibliotheek uitgebreid
In 2009 werd gestart met het compleet maken van de
Nederlandstalige collectie op het gebied van sportvissen.
Diverse verzamelingen werden opgekocht, waardoor
Sportvisserij Nederland op dit gebied nagenoeg alle titels
- tot 2003 bekend - in bezit heeft. Daaronder bevindt zich
ook een aantal zeldzame oude titels.

hoofdstuk 4

Visdocumenten,
controle
en regelgeving
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Wederom groei aantal uitgegeven VISpassen
In de afgelopen drie jaar is de VISpas uitgegroeid tot hét document van de georganiseerde sport
visserij. Sinds de invoering van de VISpas is het aantal bij de hengelsportverenigingen aangesloten
sportvissers met meer dan 100.000 personen toegenomen, mede dankzij wervingscampagnes en
toenemende inzet op controle. De procedures rondom de uitgifte en de facturering verlopen steeds
beter, waarbij het softwarepakket HSVledenadministratie een belangrijke rol speelt.

VISpas
Door Sportvisserij Nederland worden vijf soorten
VISpassen aangemaakt. Vier van deze vispassen zijn de
lidmaatschapsbewijzen van de aangesloten verenigingen,
te weten:

• VISpas;
• jeugdVISpas;
• zeeVISpas;
•	extraVISpas binnen of buiten de federatie (als men lid
is van meerdere verenigingen).
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Enerzijds vormt de VISpas een éénduidig communi
ceerbaar, uniform document; anderzijds betreft het
een eigen, uniek lidmaatschapsdocument van bijna
900 verschillende hengelsportverenigingen. Ook dit
derde jaar groeide het aantal leden bij de aangesloten
verenigingen, gemiddeld met liefst 4,2 %. In totaal is
het aantal uitgegeven VISpassen gestegen met ruim
18.000 stuks tot 454.459 stuks!
Met de ‘eigen’ jeugdVISpas krijgen de jongeren tot
14 jaar een document wat exact dezelfde mogelijkheden
biedt als de VISpas. Maar de kosten van een jeugdVISpas
zijn een stuk lager. In 2009 werden ongeveer
21.200 jeugdVISpassen uitgegeven (2008: 17.100 stuks).

Kleine Lijst van Viswateren, die bij de Kleine Vispas wordt
geleverd. Alle gevangen vis moet worden teruggezet.
De Kleine VISpas kan rechtstreeks bij Sportvisserij
Nederland worden aangeschaft en kost dan € 9,50.
De enige andere aankoopmogelijkheid is bij de
PTT-postkantoren, waar dan € 12.00 (€ 2,50 extra aan
baliekosten) moet worden afgerekend. Ondanks het feit
dat de Kleine VISpas-houders geen lid zijn van de
georganiseerde sportvisserij, dragen ze wel financieel bij
aan de belangenbehartiging daarvan.
Gedurende het jaar komende verschillende sportvissers
erachter dat hun Kleine VISpas niet groot genoeg is en
dat ze willen vissen in andere wateren of met twee hengels
of op roofvis. Sportvisserij Nederland biedt dan bij
aanschaf van de VISpas de mogelijkheid om het grootste
deel van de kosten van een Kleine Vispas terug te
storten. In 2009 hebben iets meer dan 750 sportvissers
(2.200 in 2008) van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Eind 2009 zijn alle houders van de Kleine VISpas - als
aparte groep - ook in de centrale ledenadministratie
opgenomen.

Voor de ‘zoute’ vissers is er de zeeVISpas. Naast het
bewijs van lidmaatschap biedt de zeeVISpas de mogelijkheid om in een aantal zoute binnenwateren te vissen zoals
het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. Tevens mag met
de zeeVISpas (tezamen met de Lijst van Zeevismogelijkheden) pieren worden gestoken in bepaalde percelen in
de Ooster- en Westerschelde. In 2009 werden ongeveer
4.200 zeeVISpassen uitgegeven (2008: 4.300 stuks).
Kleine VISpas
Naast de VISpas wordt de Kleine VISpas uitgegeven aan
‘niet leden’. Totaal hebben in 2009 115.796 sportvissers
een Kleine VISpas aangeschaft (125.500 in 2009), waarvan
er meer dan 35.000 via een postkantoor (36.000 in 2008).
De Kleine VISpas biedt een laagdrempelige entree in de
sportvisserij. Voor maar een gering bedrag kan worden
gevist met één hengel en aangewezen aassoorten in een
beperkt aantal wateren. Deze wateren staan vermeld in de
In 2009 zijn ruim 18.000 meer VISpassen uitgegeven.

Meer vismogelijkheden
Lijst van Viswateren uitgebreid en vernieuwd
De VISpas vormt samen met de Lijst van Viswateren de
wettelijke toestemming om ergens te mogen vissen.
In 2009 is de nieuwe Landelijke Lijst van Viswateren
2010-2011-2012 geproduceerd. De wateren worden
ingebracht door de aangesloten federaties en hengelsportverenigingen. In totaal zijn 700.000 nieuwe lijsten
gedrukt, die de komende drie jaar gebruikt gaan worden.
Veel werk is verricht om de Lijst van Wateren eenvoudiger
en beter leesbaar te maken. Aanduidingen van wateren
zijn verbeterd en diverse teksten en bevissingsvoor
waarden konden worden gesaneerd. Ook zijn acties
ondernomen om meer wateren aan de Landelijke Lijst
van Viswateren te kunnen toevoegen. De afgelopen drie
jaren betrof dit meer dan 80 wateren waaronder delen
van de grote rivieren, belangrijke kanalen en regionale
recreatieplassen.

winkels, roeibootverhuur, trailerhellingen, forelvisvijvers
e.d. Ook kunnen verenigingen met een eigen inlogcode
visstekken aanmaken in het systeem. Hiermee kunnen
verenigingen hun verenigingswater promoten, bijvoorbeeld door aan te geven welke soorten er kunnen worden
gevangen en foto’s er bij te plaatsen. De visplanner heeft
ook de populaire optie gekregen om locaties op de TomTom
over te zetten. Door dit alles is het aantal bezoekers van
de website verdubbeld tot circa 12.000 personen per
maand in de zomerperiode.

Op zoek naar nieuwe vismogelijkheden met de
Visplanner
Op www.visplanner.nl kunnen sportvissers op kaart zien
in welke wateren men met de VISpas en Lijsten van
Viswateren mag vissen. De visplanner is een belangrijke
digitale aanvulling op de Lijsten van Viswateren.
De Visplanner werd in 2009 aanzienlijk vernieuwd,
de zoekmogelijkheden werden uitgebreid en de
gebruiksvriendelijkheid werd sterk verbeterd.
De website bevat alle bekende locaties van hengelsportOok vele stadswateren zijn opgenomen in de VISpas.

Service uitgebreid
Meer mogelijkheden ledenadministratie
HSVledenadministratie is het systeem waaruit de gegevens
voor de productie van de VISpas worden gehaald.
Een goedlopende ledenadministratie is de basis voor een
goedlopende vereniging. Met het softwareprogramma
HSVleden kunnen steeds meer zaken door de verenigingen
worden gedaan. Nieuwe leden worden centraal via
Sportvisserij Nederland ingevoerd. Hengelsport
verenigingen hoeven alleen nog de mutaties te verwerken.
Gratis worden door Sportvisserij Nederland updates en
cursussen verzorgd. In 2009 zijn de mogelijkheden die het
pakket biedt verder ontwikkeld. Dit betreft onder meer:

• inlezen van digitale betalingsbestanden;
• een veld voor de VBL-nummers van de nieuwe leden;
•	meerdere opties om iemand te verwijderen, ook
selectiemogelijkheden;

•	vernieuwde opties om mensen massaal een document
•
•
•
•

toe te kennen of te verwijderen;
verwerken iban-nummers en bic-codes;
maken van jubilea-overzichten;
registratie mogelijk voor eigen lidnummer;
nieuw statusoverzicht.

In 2009 zijn acht cursussen HSVledenadministratie
georganiseerd, vier in het voorjaar en vier in het najaar.
Deze cursussen worden verspreid in het land gegeven
(van Urmond tot Heerenveen), zodat de reisafstand voor
de deelnemers geen probleem hoeft te zijn. In totaal
hebben 123 personen van 93 hengelsportverenigingen
de cursus gevolgd. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt
van laptops, waarmee de cursisten aan de hand van
opdrachten de verschillende mogelijkheden van het
programma doornemen.

Voorlichting en controle van groot belang
Wervingscampagne VISpas
Om sportvissers te stimuleren de wettelijk vereiste
schriftelijke toestemming om te mogen vissen aan te
schaffen, is veel voorlichting over de VISpas verzorgd.
Onder het motto ‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’ zijn in
2009:

• billboards bij alle afleveringen van VIS TV geplaatst;
•	in meinummer van Hét VISblad (oplage 500.000 stuks)
diverse artikelen over de VISpas gepubliceerd;
	
• in de periode half april – half juni op de landelijke en
regionale radiozenders circa 1.400 reclamespotjes
uitgezonden;
	
• op veel bekeken websites banners over de VISpas
gezet;
	
• als proef via 25 hengelsportverenigingen 200.000
huis-aan-huis folders ‘Ga toch vissen’ verspreid;
	
• als proef reclameposters opgehangen in openbaar
vervoer in Amsterdam, Friesland en Brabant;
	
• allerlei media benaderd voor het verkrijgen van vrije
publiciteit.
Op de reclameposters in het openbaar vervoer na,
werd met de voorlichting een groot publiek bereikt.
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Controle langs de waterkant
Naast voorlichting aan de sportvissers omtrent de
visdocumenten is ook controle langs de waterkant van
groot belang. Sinds de invoering van de VISpas is de

VISpaspromotie in Amsterdamse trams.

controle zelf, maar ook de zichtbaarheid van de controleurs
sterk verbeterd. Tegenwoordig lopen de controleurs in
speciale kleding en ontvangen alle controleurs jaarlijks
een controlepas. Deze controlepas wordt aan de
vereniging of federatie gestuurd, die de pas vervolgens
doorgeeft. Dit is gedaan om het contact tussen vereniging
en de controleur te verstevigen. In 2009 waren ruim
800 vrijwilligers als hengelsportcontroleur actief.
Dit aantal groeit gestaag.

Aantal hengelsportcontroleurs per federatiegebied
2008

2009

Groningen Drenthe

45

46

Friesland

15

18

Oost Nederland

141

121

Midden Nederland

117

104

NoordWest Nederland

70

83

Gooi & Eemland

48

54

Randmeren

32

38

Zuidwest Nederland

180

234

Limburg

126

117

Totaal

774

815

Ruim 800 vrijwilligers zijn actief als hengelsportcontroleurs.

Inmiddels zijn via de hengelsportfederaties ook meer
dan 100 Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s)
voor de sportvisserij actief. Deze grote groep BOA’s
heeft in 2009 meer dan 18.000 controles uitgevoerd
(2008: 11.000) en zo’n 2.500 proces-verbalen
(2008: 1.560) uitgeschreven. De gegevens van de
controles worden voor de overgrote meerderheid
ingevoerd in www.boaregistratie.nl. De stijging wordt
verklaard door het grotere aantal BOA’s, doordat meer
controles worden uitgevoerd en doordat steeds meer
BOA’s de gegevens invoeren in www.boaregistratie.nl.
Aan de kosten van de federaties voor de BOA’s wordt
door Sportvisserij Nederland bijgedragen middels het
Fonds BOA Ondersteuning. De federaties gaven in
2009 € 176.000 uit aan BOA kosten, door Sportvisserij
Nederland is hiervan € 98.000 betaald. Daarnaast
betaalde Sportvisserij Nederland de kosten voor het
gebruik van www.boaregistratie.nl.

Cursus controle
In 2009 zijn door Sportvisserij Nederland acht cursussen
controle verzorgd, met totaal 149 deelnemers. Aan het
eind van de cursus wordt een toets afgenomen, waarvoor
men moet slagen alvorens een diploma te krijgen.
Voorlichting aan controleurs en enquête
Na de landelijke opfrisavonden voor controleurs begin
2007 is begin 2009 op een negental plekken in Nederland
een contactavond georganiseerd. Op deze avonden waren
meer dan 240 controleurs aanwezig. Deze avonden hadden
een tweeledig doel. De eerste was om met de controleurs
bij te praten over de lopende zaken omtrent de VISpas en
het tweede doel was om interactief met de controleurs
hun dagelijkse praktijk te bespreken. Hiervoor is bij de
uitnodiging een vragenlijst meegestuurd die tijdens de
avonden is ingenomen. De antwoorden vormden de basis
om het overleg tijdens deze avonden te structureren.
De resultaten van vragenlijst zijn per federatie uitgewerkt
in een rapportage en aan de controleurs toegestuurd.

Opleidingseisen BOA’s
De Buitengewone Opsporingsambtenaren vervullen een
belangrijke rol bij de controle en handhaving langs de
waterkant. Het Ministerie van Justitie wil de nieuwe
opleidingseisen voor de ‘groene boa’s’ verzwaren en wil
ook af van het grote aantal soorten boa’s om in plaats
daarvan te komen tot een beperkt aantal zogeheten
domeinen. Van de mogelijkheid tot inspraak is door
Sportvisserij Nederland gebruik gemaakt om bedenkingen
tegen de voorgestelde wijzigingen duidelijk te maken.
De hengelsportfederaties zijn hierbij betrokken om
specifieke problemen te vernemen en deze aan te kunnen
kaarten.
Enquête BOAregistratie
Aan 109 BOA’s is half oktober per post een enquête
toegestuurd over het gebruik van www.boaregistratie.nl,
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Uitleg door een BOA op een hengelsportbeurs aan jeugdige bezoekers.

half november is nog een reminder aan 48 BOA’s gestuurd.
In totaal zijn 86 ingevulde enquêtes teruggestuurd, een
respons van bijna 80%. Landelijk gezien maakt 80% van
de sportvisserij-BOA’s gebruik van www.boaregistratie.nl.
Het gemiddelde rapportcijfer dat de BOA’s geven aan
www.boaregistratie.nl is een 7,7. Er wordt geen enkele
onvoldoende gegeven. De resultaten van de enquête zijn
vastgelegd in een rapportage die aan alle BOA’s en aan
de federaties is gestuurd.
Voorlichting aan politie
Bij diverse politieregio’s, politienetwerken en bij
gemeenten werden informatie bijeenkomsten verzorgd
over de visserijwetgeving en de benodigde visdocumenten.
Ook werden weer enkele cursussen verzorgd op de Politieacademie en werd Sportvisserij Nederland uitgenodigd
zitting te nemen in de redactieraad van Politiekennisnet.

Diverse keren bezochten enkele politiemensen van de
KLPD het kantoor van Sportvisserij Nederland voor een
compacte cursus sportvisserij.
Juridische vragen
Vanuit Sportvisserij Nederland werd in diverse zaken
juridische ondersteuning verleend en tal van vragen
beantwoord. Dit betrof o.a. het storten van baggerspecie
in het Gooimeer, de regels voor het vangen van wolhandkrabben en uitheemse kreeften, de invoering van het
Nederlandse aalbeheerplan, de vrijstelling van het gebruik
van de voerkatapult bij het wereldkampioenschap
zoetwatervissen en wetgeving zoals Natura 2000,
het Besluit Bodemkwaliteit en de nieuwe Waterwet.

analyse van Sportvisserij Nederland werd geconcludeerd
dat de zager en zeepier niet onder dit verbod vallen.
Door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd deze conclusie gedeeld, waarmee thans
helderheid is verkregen.
Diverse hengelsportverenigingen klopten aan om informatie
over het aanpassen van hun statuten. Ook werden enkele
verenigingen die wilden fuseren, ondersteund bij hun
fusieproces. Een aantal verenigingen kreeg te maken met
opzegging van hun huurovereenkomst van het visrecht.
In overleg met deze verenigingen werd de Kamer voor de
Binnenvisserij verzocht om de huurovereenkomsten te
verlengen.

Elk jaar weer speelt de vraag of de zeepier en de zager
ook onder de gesloten tijd voor de worm vallen. Na een

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft nu ook voor haar controle activiteiten een snelle boot aangeschaft.
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hoofdstuk 5

Communicatie
en educatie

Vis TV komt op de mooiste visplekjes in Nederland.
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Televisie een zeer belangrijk
communicatiemiddel
Communicatie is een van de belangrijkste werkterreinen van Sportvisserij Nederland om voorlichting
te geven over het sportvissen naar de samenleving, sportvissers en vrijwilligers van de federaties,
specialistenorganisaties en bijna 900 hengelsportverenigingen. Behalve persoonlijke contacten
spelen televisie, drukwerk en digitale media hierbij een wezenlijke rol. Daarnaast zijn opleiding en
ondersteuning van de vrijwilligers van groot belang, zodat zij plezierig en zo goed mogelijk kunnen
functioneren.

Om zo veel mogelijk mensen - of ze nu wel of niet vissen te kunnen bereiken, is televisie het sterkste medium.
Het is een ideaal middel om heel veel mensen te laten
zien wat vissen is en wat sportvissers beweegt. Landelijk
wist Sportvisserij Nederland de nodige publiciteit te
realiseren en ook federaties waren op de regionale
zenders actief.
VIS TV ‘Back to Nature’
In 2009 - het al weer dertiende opeenvolgende seizoen
- werden met de serie VIS TV alle records gebroken.
Zoals gebruikelijk werd het programma op zondagochtend
op RTL 7 uitgezonden, maar daarbij volgde voor het eerst

ook een herhaling op RTL 4 op de zaterdagochtend.
Van de twaalf afleveringen die in de periode van 20 januari
t/m 17 augustus elk drie keer werden uitgezonden, trok
iedere uitzending totaal gemiddeld ruim 300.000 kijkers.
Dat is 30% meer dan in 2008!
Presentatoren Ed Stoop en Marco Kraal namen de kijkers
mee op hun visavonturen langs de mooiste visplekjes in
Nederland. Dit jaar geen moeilijke missie, maar gewoon
lekker vissen met vaak een eenvoudige visuitrusting.
Genieten van de natuur, lekker ontspannen langs de
waterkant en als een kind zo blij met elke vangst - hoe
klein ook.

Als kroon op dit succesvolle Vis TV-jaar was er op
20 november in het programma Typisch RTL ook volop
aandacht voor Vis TV. Gedurende tien vrijdagavonden op
rij passeerden allerlei opvallende dan wel spraakmakende
RTL-4 programma’s van de afgelopen twintig jaar de revue
en daarin had ook Vis TV een plek gekregen. In een bijna
tien minuten durend item over Vis TV ging presentator
Peter van der Voorst mee op een vismissie met Ed & Marco.
Tijdens de opnamen aan een van de vijvers in het
Amsterdamse Bos vertelden Marco en Ed honderduit over
het programma, hun passie voor de hengelsport en hun
leven als vissende televisiepresentatoren. Deze uitzending
trok ook nog eens ruim een miljoen kijkers.

aflevering Van de Rijdende Rechter van de NCRV, er was
een item over aalscholvers bij de zender LLink in natura
op Nederland 2, meervalitems op de nieuwsprogramma’s
Hart van Nederland op SBS6 en Editie.nl op RTL4 en een
jeugditem over een jongen die helemaal gek is van
snoekvissen in het programma ‘Dit is mijn ding’ op Z@PP
van de VPRO. Absoluut hoogtepunt waren de twee lange
en hele positieve items over het WK–zoetwatervissen in
Almere op het NOS-journaal op zaterdag 5 en zondag
6 september op prime time met ieder ruim 2,5 miljoen
kijkers!

NCRV-serie Natuur in de stad
Naast het eerdergenoemde specifieke hengelsport
programma was er ook in andere televisieprogramma’s
positieve aandacht voor de sportvisserij. Zo leverde
Sportvisserij Nederland wederom tweemaal een bijdrage
aan de NCRV-serie Natuur in de Stad. De cameraploeg
ging samen met Rotterdamse visfanaten Robert de Wilt
en Bob de Willigen op zoek naar het fascinerende
onderwaterleven in de Maasstad, waarbij onder de
Erasmusbrug enkele snoekbaarzen werden gevangen.
In Zwolle werden twee bestuursleden van de hengelsportvereniging in hun bootje gevolgd bij een witvissessie
op de Overijsselse Vecht.
Overige aandacht op TV
Sportvisserij Nederland leverde in 2009 ook bijdrages
aan andere TV-programma’s. Ed stoop figureerde in een
Vissen in hartje Rotterdam voor het NCRV programma “Natuur in de stad”.

Digitale communicatie onmisbaar, goedkoop,
snel en enorm bereik
Internet is in de sportvisserij ook enorm booming.
Het aantal gebruikers neemt zeer snel toe. Wat betreft
communicatie biedt het vele mogelijkheden. Schrift,
bewegend beeld, dagelijks actueel, interactief en een
onbeperkt, grenzeloos bereik. In 2009 heeft Sportvisserij
Nederland haar communicatie via het internet nadrukke
lijk uitgebreid en vernieuwd.
www.sportvisserijnederland.nl
De centrale portal van Sportvisserij Nederland is naast
Hét Visblad en Vis TV een belangrijke peiler in de interne
en externe communicatie van de organisatie geworden.
De website geeft een enorme hoeveelheid informatie en
biedt dagelijks nieuwe berichten. De 1,5 miljoen bezoekers
van de websites van Sportvisserij Nederland in 2009

betekenden een verdubbeling ten opzichte van 2008
(770.000) en hetzelfde geldt voor het aantal bezoeken:
3,1 miljoen in 2009 tegenover 1,4 miljoen in 2008.
Belangrijke bijdrage aan de enorme stijging van het aantal
bezoeken zijn o.a. de vele filmpjes die via het eigen
YouTube kanaal van Sportvisserij Nederland te zien zijn.
In 2009 zijn er 69 nieuwe filmpjes opgezet, die gezamenlijk 600.000 keer zijn bekeken (81.000 in 2008).
Ook is in augustus de compleet vernieuwde website
www.visplanner.nl de lucht ingegaan, waardoor direct
het aantal bezoeken naar boven de 15.000 per maand is
gegaan. Augustus was overigens met ruim 350.000
bezoeken een absolute recordmaand voor de websites
van Sportvisserij Nederland

Actief contact met digitale nieuwsbrieven
In 2009 zijn in totaal 37 digitale nieuwsbrieven verzonden
naar drie specifieke doelgroepen (21 in 2008). Het aantal
abonnees per doelgroep in 2009 was: Verenigingen:
11.263, Sportvissers: 2.976, Vis & Water: 1.836. In totaal
14.015 e-mailadressen waarmee een stijging is gerealiseerd
van 16% in vergelijking met 2008. De nieuwsbrieven
worden grotendeels geautomatiseerd opgesteld met
nieuwsberichten van de websites op basis van de
gekozen interessegebieden.
Hyves en Twitter
Om het contact met de achterban verder te versterken is
in 2008 de Ed Stoop-hyves in het leven geroepen. In 2009
heeft deze community inmiddels bijna 3.000 vrienden en
is bijna 50.000 keer bezocht. Ed Stoop, de populaire Vis
TV presentator en medewerker van Sportvisserij Nederland,
beantwoordt vragen van sportvissers en kan op een
laagdrempelige manier nieuws onder de aandacht brengen.
Voor het WK Sportvissen in Almere heeft Sportvisserij
Nederland als proef ook een Twitter-account aangemaakt,
die in 2010 verder zal worden uitgebouwd.
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Jeugdwebsite Stekkie.nl een succes
Op dit al snel razend populaire en interactieve platform
kunnen kinderen van 8 tot 16 jaar leren vissen, met
elkaar chatten, discussiëren op het forum en visfoto’s
plaatsen. Na de succesvolle lancering in 2008 is deze
community in 2009 explosief gegroeid van 6.000 naar
14.000 stekkieleden die een profiel hebben aangemaakt.
Verder had Stekkie.nl in totaal bijna 100.00 bezoekers,

ruim 800.000 bezoeken en met gemiddeld ruim 19
pageviews per bezoek heeft Stekkie.nl veruit het hoogste
aantal pageviews van de sites van Sportvisserij Nederland (gemiddeld totaal 5). De uitbreiding met Stekkie TV,
Ed’s Vistips en de lancering van het Stekkie Magazine
hebben zeker aan deze stijging bijgedragen.
Het achterliggende doel van Stekkie.nl is de jongste
vissers goed voor te lichten over hoe je leert vissen,
welke geschreven en ongeschreven regels er zijn en
respect voor de natuur bij te brengen. Dit gebeurt onder
meer door educatieve spelletjes, visnieuws en inter
actieve examens waaraan een beloning in de vorm van
een virtuele medaille is gekoppeld.
Federatieve websites één gezicht
In 2009 zijn ook de laatste twee federatieve websites
gerestyled en gelijk getrokken met de site van
Sportvisserij Nederland. Zij kregen een uniforme
beheeromgeving en werden daarmee op een fraaie
wijze met elkaar en de site van Sportvisserij Nederland
verbonden. Hierdoor kan er voortaan een efficiënte
kennisuitwisseling plaatsvinden, kunnen de sites centraal
worden doorontwikkeld en vindt een substantiële
kostenbesparing plaats. Zo zijn er in 2009 de nieuwe
modules geautomatiseerde digitale nieuwsbrief, poll,
nieuwsarchief en frequently asked questions (FAQ)
ontwikkeld voor de in totaal acht federatieve websites.
In totaal kregen de federatieve websites bijna
190.000 bezoeken en een kleine 130.000 bezoekers.

Gedrukte media voor
tastbare informatie
Ondanks televisie en het internet blijft print zijn unieke
waarde behouden en wordt met allerlei crossmediale
activiteiten zelfs verder versterkt in de hengelsport.
Naast de bekende magazines Hét Visblad en Visionair
bracht Sportvisserij Nederland dit jaar het eerste blad
voor de vissende jeugd uit: het Stekkie Magazine.
Dit vormt een uitbreiding in print van de succesvolle
jeugdviswebsite Stekkie.nl.
Nieuw voor jeugd: Stekkie Magazine
De eerste 10.000 Stekkie Magazines (kleur, dubbel
gevouwen A3-formaat) vlogen weg tijdens de lancering
op de Visma. Nog voor de beurs haar deuren sloot was
de oplage volledig op. Een duidelijk signaal dat het eerste
blad voor de vissende jeugd van Nederland in een behoefte
Lancering van het eerste sportvismagazine voor de jeugd.

voorziet. De tweede druk werd met een monsteroplage
van een half miljoen exemplaren met Hét Visblad
meegestuurd in mei. In 2009 is het Stekkie Magazine in
totaal acht keer uitgekomen. Het werd ingestoken in
Hét Visblad en toegestuurd aan geregistreerde jeugdleden
met de jeugdVISpas of een jeugdvergunning. Het doel
van Stekkie Magazine is vierledig:

Hét Visblad telde in 2009 maandelijks 60 pagina’s en kreeg
in mei een complete restyling met nieuwe rubrieken als
‘Vraag het aan Ed’, ‘In de knoop met Kraal’, ‘Uitgelicht’ en
‘Spraakwater’, waarin elke maand een diepgaand gesprek
op of aan het water plaatsvindt met een persoonlijkheid
uit de hengelsport of een bekende Nederlander die vist.
Hét Visblad heeft ook een plek gekregen op de website
van Sportvisserij Nederland. Daar zijn niet alleen de in
Hét Visblad geplaatste artikelen te vinden, maar staan
ook nuttige tips die in het magazine zelf niet aan bod zijn
geweest en kun je filmpjes bekijken waarin Ed Stoop
samen met een Visbladlezer speciale vistechnische zaken
doorneemt in de rubriek ‘Vraag het aan Ed’.

•	de jeugd te enthousiasmeren voor het sportvissen,
ze voor te lichten en te stimuleren in hun sportvis
‘carrière’ (meer gaan vissen, op nieuwe soorten en met
nieuwe technieken).
	
• de jeugd aan de hengelsportvereniging en de georganiseerde sportvisserij te binden en de registratie in
HSVleden uit te breiden om zo een beter zicht te
krijgen op het aantal jeugdvissers.
	
• de jeugd te motiveren om echt sportvisser te worden
door middel van de aanschaf van een JeugdVISpas.
	
• de jeugdige sportvissers aan te sporen om actief te
worden op Stekkie.nl.
Hoofdredacteur Ed Stoop was trots en sprak tijdens de
presentatie op de VISMA van ‘de leukste mijlpaal in jaren’.
Sinds de introductie van dit blad is het aantal stekkieleden
op de gelijknamige website meer dan verdubbeld.
Hét Visblad groeit verder
Hét Visblad heeft ook in 2009 weer een sterke oplageverhoging weten te verwezenlijken. Niet alleen door een
stijging van ruim duizend individuele abonnees, maar ook
door het feit dat sinds mei 2009 Hét Visblad maandelijks
wordt verzonden naar alle ruim 6.000 leden van de
Haarlemse Hengelsport Vereniging. Net als voorgaande
jaren wordt Hét Visblad in een speciale oplage van ruim
500.000 exemplaren tweemaal per jaar naar alle
geregistreerde sportvissers verzonden.

Vakblad Visionair
Visionair, het populair wetenschappelijk vakblad van
Sportvisserij Nederland, is ook in 2009 een nog steeds
groeiend platform voor kennisuitwisseling en discussie
over onderwerpen op het gebied van vis, visstand en
visserij. Met een keur aan externe redacteuren en
hoogwaardige fotografie werd in de vier nummers in
2009 een breed scala aan onderwerpen gepresenteerd,
zoals de invloed van ‘de pil’ op vissen, natuurvriendelijke
oevers en vis, ruimte voor de rivieren, vis en waterkrachtcentrales, vismigratie, de overbevissing van het
IJsselmeer, visstandbeheercommissies, de zeesport
visserij en het Europees beleid.
Uniek: Veldgids De Nederlandse zeevissen
Van de circa 2 miljoen sportvissers die Nederland telt,
vissen er ongeveer 650.000 ook op zee. Tot nog toe
waren deze sportvissers voor de determinatie van hun
vangsten aangewezen op veelal vertaalde gidsen,
voorzien van tekeningen van de diverse vissoorten.
In 2009 is daar verandering in gekomen met het
verschijnen van de veldgids De Nederlandse zeevissen.
Deze werd in maart tijdens de Visma door Sportvisserij
Nederland gepresenteerd.
De veldgids is een ‘must’ voor sportvissers, duikers,
natuurliefhebbers en ecologen. De gids geeft een actueel
beeld van de Nederlandse zeevisfauna en is met zijn
robuuste uiterlijk, watervaste omslag, uitgebreide
determinatietabel en vissenoverzicht zeer handig in
gebruik. De nieuwe veldgids De Nederlandse zeevissen is
de zoute versie van de veldgids De Nederlandse
zoetwatervissen, waarvan tot nu toe meer dan 200.000
exemplaren zijn verkocht.
In de veldgids zijn alle 119 vissoorten (‘van Ansjovis tot
Zeeduivel’) opgenomen die in het Nederlandse kustgebied
voorkomen of die door Nederlandse beroepsvissers
regelmatig uit de Noordzee worden aangevoerd en
vervolgens te vinden zijn in de vishandel. Ook zijn
soorten opgenomen die met enige regelmaat afdwalen
vanuit hun normale verspreidingsgebied, waaronder de
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Hengelsportbeurzen waren ook in 2009 drukbezocht.

elf meter lange reuzenhaai en de anderhalve ton
wegende maanvis.
De veldgids is tot stand gekomen in nauwe samen
werking met Prof. Dr. Niels Daan, visserijbioloog en
voormalig onderzoeker bij Wageningen Imares
(het vroegere Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek).
Aan deze gids hebben verder deskundigen van o.a.
Wageningen Imares, Ecomare en het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee meegewerkt.
Om ervoor te zorgen dat de veldgids een optimale
visherkenning mogelijk maakt is na een twee jaar
durende inventarisatie van het best beschikbare
fotomateriaal, een selectie gemaakt van ruim 120
afbeeldingen van zo’n veertig fotografen uit binnenen buitenland.
Met de veldgids is het niet alleen mogelijk om zeevissen
te determineren. Voor alle vissoorten is informatie over
hun herkenning, verspreiding, leefwijze, voedsel en
wettelijke status opgenomen. Tenslotte zijn van alle
vissoorten de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse en
wetenschappelijke naam en het Nederlands, door de
Nederlandse Commissie Record Zeevissen erkende
hengelrecord opgenomen.

Vrije publiciteit en beurzen
Maandelijks zijn er honderden berichten over de
hengelsport terug te vinden in landelijke en regionale
kranten. Een deel hiervan is geplaatst naar aanleiding
van de in totaal 118 persberichten die in 2009 zijn
verzonden door Sportvisserij Nederland.
Sportvisserij Nederland presenteerde zich in 2009 op
zeven landelijke hengelsportbeurzen en manifestaties
(Visma, Carp, FishNed, Hengelsport & Botenbeurs,
Lure & Fly, SNB-dag), met in totaal ruim 70.000 bezoekers.
De grote meerwaarde van beurzen is het directe contact
met de sportvisser en andere publieksgroepen, waardoor
er niet alleen veel informatie kan worden gegeven, maar
ook sprake is van feedback en de organisatie kan zien
wat de sportvisser beweegt en bezighoudt. Op de meeste
van deze beurzen wordt door Sportvisserij Nederland
samen met tientallen vrijwillige jeugdbegeleiders van
hengelsportverenigingen en de specialistenorganisaties
een speciaal jeugdplein ingericht, waarbij dit jaar een
record aantal van 3.600 kinderen een vistuigje, karperonderlijn, kunstaas of een kunstvliegje konden maken.

Opleiding van sportvissers, vrijwilligers en
professionals
In Nederland zijn in de hengelsport ruim 20.000
vrijwilligers op allerlei terreinen actief. Als jeugdinstructeur, controleur, bestuurslid, ledenadministrateur,
coördinator hengelvangstregistratie, redacteur van het
clubblad of bijvoorbeeld wedstrijdleider. Al deze
vrijwilligers zijn van onschatbaar belang voor de
hengelsport. Daarom tracht Sportvisserij Nederland
samen met haar federaties deze vrijwilligers te ondersteunen, te faciliteren en verder op te leiden.
Dit gebeurt via cursussen die zowel centraal op het
kantoor in Bilthoven als op diverse locaties in het land en
natuurlijk ook steeds meer online worden gegeven. In
2009 werden bovendien de nieuwe cursussen wedstrijdcontroleur en vangstverwerking voor vrijwilligers
ontwikkeld en uitgerold. Verder worden ook trainingen
over de Visserijwet verzorgd voor professionals als
politie en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s)
en werd de opleiding electrovisserij gegeven aan
beroepsvissers en medewerkers van adviesbureaus.
Ook werd de oprichting van de MBO opleiding ‘Sportvisacademie’ bij het Clusiuscollege in Alkmaar inhoudelijk
ondersteund.
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Cursus Controle Sportvisserij
De georganiseerde hengelsport hecht aan naleving van
de visserijregels door haar achterban. Goede controle op
onder meer de VISpas is in dit licht zeer belangrijk.
Daarom organiseert Sportvisserij Nederland elk jaar
weer de Cursus Controle Sportvisserij. In 2009 zijn acht
Cursussen Controle verspreid over het land gehouden
met in totaal 147 deelnemers. Elke cursus wordt
afgesloten met een toets. Deze is door 144 mensen met
goed gevolg afgelegd. Iedere geslaagde cursist krijgt na
afloop via zijn/haar vereniging of federatie een controlepas en bijhorende officiële kleding, zodat zij tijdens het
uitvoeren van hun controlewerk goed herkenbaar zijn.
Opleiden van politie en andere opsporingsambtenaren
Naast de reguliere Cursussen Controle Sportvisserij
worden er ook voor ambtenaren bij politiekorpsen, de
Korps Landelijke Politie Diensten, de politieacademie en
Staatsbosbeheer geregeld trainingen verzorgd. In 2009
is deze Cursus Visdocumenten Kort veertien maal
gegeven, waaraan in totaal 261 cursisten hebben
deelgenomen.
Cursus Jeugdbegeleiding en Vismeester
Om in de behoefte aan gekwalificeerde begeleiders bij het
jeugdwerk binnen hengelsportverenigingen te voorzien,
is de Cursus Jeugdbegeleiding in 2009 drie keer
gehouden met in totaal 47 deelnemers. Zij hebben hun

didactische vaardigheden verbeterd en kunnen kinderen
van hun hengelsportvereniging verantwoord leren vissen.
Als vervolg op de cursus Jeugdbegeleiding hebben in
2009 in totaal 21 cursisten één van de drie Cursussen
Vismeester gevolgd.
Tijdens de Cursus Vismeester leren gecertificeerde
jeugdbegeleiders hoe ze vislessen op basisscholen
kunnen verzorgen. Het gaat hierbij om voorlichting
geven over de vissen in ons water, hun leefomgeving,
maar op verzoek ook het daadwerkelijk leren sportvissen
aan een nabijgelegen geschikt water. Met deze aanpak
krijgt ook een deel van de jeugd van niet-vissende ouders
de kans kennis te maken met de wereld van het water en
de hengelsport.
Op bezoek bij visserijkundig onderzoek
In het voor- en najaar van 2009 zijn bij een zevental
visserijkundige onderzoeken in wateren in Brunssum,
Maarssenbroek, Langedijk, Heerlen, Bodegraven en
Houten een of meerdere klassen uit groepen 6 t/m 8 van
lokale basisscholen uitgenodigd. De kinderen konden
onder deskundige begeleiding zelf een net binnen halen,
een demonstratie visherkenning volgen en een aantal
gevangen vissen doormeten en terugzetten. De reacties
van de kinderen, leerkrachten en omstanders waren zeer
enthousiast en positief. Ook in 2010 zal Sportvisserij
Nederland basisscholen aanbieden aanwezig te zijn bij zo
veel mogelijk Kort Adviesprojecten waarbij een afvissing
plaatsvindt.
Jeugdpleinen op beurzen
Op veel (hengelsport)beurzen waar sportvisserij
Nederland met een stand aanwezig is, staat ook een
jeugdplein. Alle bezoekers van het jeugdplein kunnen
onder deskundige leiding van gediplomeerde jeugd
begeleiders een tuigje maken, vragen stellen en meer
informatie krijgen over het vissen. Op vijf beurzen in
2009 hebben in totaal zo ruim 3.600 kinderen een
zelfgemaakt tuigje mee naar huis genomen.
Cursus Visstandbeheer: in 2009 ook online
In 2009 is in navolging van de online trainingsmodule
visherkenning de online Cursus Visstandbeheer
ontwikkeld die tevens via de website van Sportvisserij
Nederland gratis wordt aangeboden. Aan de hand van
meer dan 250 meerkeuzevragen kan de online cursist alle
aspecten van het visstandbeheer ontdekken en trainen.
Door een online examen te doen kan de cursist zijn
vaardigheden toetsen. Bij voldoende goede antwoorden
krijgt de cursist een e-mail met een virtuele bronzen,
zilveren of gouden medaille. Bezitters van de gouden

Na een geslaagde cursus wedstrijdcontroleur ontvang je speciale kleding en leer je dat het goed wegen van de vangst cruciaal is.

medaille worden automatisch bij Sportvisserij Nederland
geregistreerd, zodat een databestand ontstaat van
‘visstandbeheer deskundige’ personen.
Daarnaast hebben twintig cursisten de Cursus Visstandbeheer bij Sportvisserij Nederland gevolgd. Tijdens deze
- in 2009 eendaagse - cursus is met de cursisten gewerkt
met de kennis uit het Basisboek Visstandbeheer over de
ecologie van de vis, de wensen en eisen van sportvissers
aan het water en de omgeving, evenals de plaats van de
sportvisserij in het moderne visstandbeheer. Daarnaast
zijn verschillende actuele thema’s besproken als de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de aalscholver
problematiek en het helder wordende water.
Cursus Wedstrijdcontroleur
In 2009 is voor het tweede jaar de Cursus Wedstrijd
controleur gehouden. In dit tweede jaar zijn er in totaal
56 wedstrijdcontroleurs opgeleid. Doel van de cursus is
om enerzijds de kwaliteit van de reeds actieve wedstrijdcontroleurs verder te vergroten. Anderzijds wordt het
voor nieuwe wedstrijdcontroleurs eenvoudiger om via de
cursus snel en effectief op de hoogte te worden gebracht
van alles wat een wedstrijdcontroleur behoort te weten.
De cursist leert o.a. werken met de wedstrijdreglementen
voor de Nederlandse kampioenschappen Zoetwatervissen

en de Nationale Topcompetitie. Voor ‘zoute’ wedstrijden
biedt deze cursus eveneens een goede basis. De cursisten
kunnen zich met twee cursusboekjes en de DVD Wedstrijdcontrole, die laat zien wat er komt kijken bij de organisatie
en controle van en tijdens een viswedstrijd, thuis
voorbereiden op de cursus. De cursus wordt afgesloten
met een schriftelijke toets, waarbij moet blijken of de
cursist voldoende kennis van zaken heeft om als erkend
wedstrijdcontroleur te worden gecertificeerd.
Overzicht deelname aan cursussen in 2009
Cursus (aantal keer gegegeven)

aantal cursisten

(Basis)cursus visstandbeheer (1x)

20

Praktijkopleiding electrovisserij (4 x)

41

Controle Sportvisserij (8 x)

147

Opfrisavond Controle Visdocumenten (9 x)

248

Wedstrijdcontroleur (6 x)

56

HSV Leden Administratie (8 x)

123

Jeugdbegeleiding (3 x)

47

Voorlichtingsavond Jeugd (4x)
Cursus Vismeester (3 x)
Totaal

108
21
811
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hoofdstuk 6

Wedstrijdvissen

Wereldkampioenschap in Almere
Het wedstrijdjaar 2009 stond grotendeels in het teken van het Wereldkampioenschap Zoetwatervissen
dat op 5 en 6 september aan de Lage Vaart in Almere werd gehouden. Met 38 deelnemende landen
en 25.000 bezoekers behoort dit WK tot het grootste hengelsportevenement ter wereld. Hoewel de
Nederlandse ploeg bij deze thuiswedstrijd ‘slechts’ als zevende eindigde, was dit perfect verlopen
WK pure promotie voor de Nederlandse sportvisserij.
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Met voor het eerst in 26 jaar weer het WK Zoetwater
vissen in eigen land, waren de verwachtingen vooraf
hooggespannen. Alle Nederlandse teamleden hadden
zich uitermate goed voorbereid, fanatiek getraind en
kenden het water door en door. De equipe onder leiding
van bondscoach Jan van Schendel had maar één doel
voor ogen: het podium, en anders niets. Het mocht
echter niet zo zijn: Slowakije werd verrassend wereldkampioen bij de landenteams, Frankrijk eindigde als
tweede en België werd derde. Nederland volgde op
plaats zeven. In het individueel klassement legde de
Rus Igor Potapov beslag op het goud.

organiseren. Daarbij moesten op tal van vlakken
afspraken worden gemaakt, zaken geregeld en inspanningen
verricht om alles in goede banen te leiden. Neem
bijvoorbeeld alleen al de bepaling van het wedstrijdparcours. Zo moesten de vijf wedstrijdvakken ieder ruimte
bieden aan maximaal veertig vissers en hun toebehoren,
aan de achterzijde van ieder vak moest voldoende plek
zijn voor toeschouwers en het parcours moest met de
auto goed bereikbaar zijn (ook voor de hulpdiensten).
Nadat de precieze vakindeling bekend was, moesten er
vergunningen worden verleend en ontheffingen geregeld
om het parcours tijdig wedstrijdklaar te kunnen maken.

Dubbel gevoel
“Voor mij als bondscoach telt alleen het podium.
Daar hadden we op dit WK met de jongens horen te
staan. Dat dit niet is gelukt, was een teleurstelling”, zegt
Van Schendel. “Aan de andere kant was de organisatie
van dit kampioenschap werkelijk perfect. Van alle kanten
uit de internationale viswereld heb ik complimenten
gekregen over het water en de uitstekende organisatie
en logistiek rondom de wedstrijd. Wat dat betreft hebben
we echt dubbele punten gescoord.” Daarbij werd er ook
buiten hengelsportkringen flink wat goodwill gekweekt
met het WK. “In dat opzicht was het een uitermate
belangrijk weekend voor de hele hengelsport”, zegt
Van Schendel. De bondscoach refereert daarbij onder
meer aan de grote belangstelling van de binnen- en
buitenlandse media. “Die was overweldigend en zonder
uitzondering positief. Zo werden we op het NOS-Journaal
eindelijk als sport erkend en ook in bijna alle grote
Nederlandse kranten stond het WK op de sportpagina’s
breed uitgemeten.”

Vele vrijwilligers
Ook op andere vlakken was er het nodige werk te
verzetten. Zo moesten planningen, draaiboeken
(vlaggenparade, opening, wedstrijd, prijsuitreiking en
slotbanket) en begrotingen worden opgesteld.
Met betrokken partijen als de gemeente Almere en de
provincie Flevoland werd goed samengewerkt, afspraken
gemaakt en vergunningen geregeld omtrent onder meer
verkeersregulatie, bewaking en eerste hulp. Ook moesten
tal van materialen - posters, programmaboek, filmpjes,
persberichten, T-shirts, banners, vlaggen, masten,
tenten, toiletten, vuilnisbakken, bewegwijzering, catering,

Monsterklus
Om het WK tot een succes te maken, zijn er bergen werk
verzet, zowel vooraf als tijdens dit mega-evenement.
Zo waren de allereerste voorbereidingen voor het WK
gericht op het Beukerskanaal bij Steenwijk. Toen de
Fédération Internationale de la Pêche Sportive Eau Douce
(FIPS ED) dit water echter afkeurde vanwege de voor een
wereldkampioenschap niet toereikende visstand, werden
de bakens vervolgens snel verzet richting de Lage Vaart
in Almere. Dit betekende dat er nog negen maanden
waren om het wereldkampioenschap op deze locatie te

Directeur Joop Bongers was ceremoniemeester bij de opening van het WK in de schouwburg van Almere.

verblijfsaccommodaties - worden geregeld.
Het spreekt voor zich dat de medewerkers van Sportvisserij
Nederland, de aangesloten hengelsportfederaties en
verenigingen dit nooit allemaal zelf zouden kunnen doen.
Daarom was het een uitkomst dat Sportvisserij Nederland
een beroep kon doen op bijna driehonderd sportvissers
uit heel Nederland die zich als vrijwilliger hadden
aangemeld. Zij hielpen mee met het uitzetten van het
parcours, in goede banen leiden van de toestroom van
belangstellenden, toezien op een eerlijk wedstrijdverloop,
assisteren bij het wegen van de vangsten en bemannen van
de diverse stands. De vele vrijwilligers - per wedstrijddag
waren ruim 250(!) mensen actief om alles goed te laten
verlopen - hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan
het tot een groot succes maken van het WK.

Om de sportvisser optimaal te informeren hebben er
vanaf maart 2009 diverse artikelen over het WK in
Hét Visblad gestaan. De frequentie van deze artikelen
werd steeds verder opgevoerd en mondde uit in een
groot WK-nummer dat een week voor aanvang van het
toernooi in een oplage van liefst 500.000 stuks werd
verspreid. Ook werd het internet intensief gebruikt.
Filmpjes met de razende reporter Fishing Felicia, artikelen
en fotorapportages werden van het WK gemaakt en
direct op de website geplaatst.

Promotie voor Nederlandse sportvisserij
Om het WK in Almere bij zoveel mogelijk mensen en
media onder de aandacht te brengen, werd in aanloop
naar 5 en 6 september een waar media-offensief ingezet.
De opzet hiervan was om zoveel mogelijk publiciteit te
genereren en daarmee ook veel toeschouwers naar de
waterkant te krijgen. Zo werd er eind augustus een
speciale persdag georganiseerd waarbij leden van de
WK-selectie een wedstrijd visten tegen de bijna voltallige
damesselectie. Ook het WK programmaboek is naar
talloze redacties verstuurd, evenals diverse persberichten.
Reporter “Fishing Felicia” in gesprek met Stefan Altena van het Nederlands Team.
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Ruim 25.000 bezoekers kwamen naar het WK in Almere.

Prachtig resultaat
Het resultaat van alle inspanningen mocht er zijn.
Een fraai aangekleed parcours, tal van informatiestands,
een uitgebreid educatief terrein voor de jeugd, heerlijke
catering, een indrukwekkende opening, prijsuitreiking en
slotbanket in de schouwburg van Almere, mooi weer,
ruim 25.000 toeschouwers, een topvisserij met de beste
wedstrijdvissers uit 38 landen, goede vangsten en
verrassende winnaars. Het publiek genoot met volle
teugen en was net als de deelnemers onder de indruk
van het WK. Dit fantastisch verlopen evenement van de
buitencategorie leverde bovendien heel veel positieve
publiciteit op voor de Nederlandse sportvisserij in
binnen- en buitenland.

Meer dan 300 vrijwilligers leverden een enorme bijdrage aan een geslaagd WK.

Uitgebreid
wedstrijdprogramma
werden achtste op het WK in Montenegro en de junioren
eindigden in Egypte als zesde op hun WK Kustvissen.
Ook de drie Nederlandse Korpsen die werden afgevaardigd
naar het WK Kustvissen in Duitsland wisten zich niet in
de medailles te vissen.
Coaching
Drie coaches verzorgden in 2009 de begeleiding van
de wedstrijdvissers in de nationale teams Zoet.
Jan van Schendel, Willem Raven en André Schipper
deden dit bij zowel de senioren als de junioren.
De begeleiding van de nationale teams Zout was in 2009
in handen van Wil Franken (Bootvissen), Frank van Schilt
(Kustvissen Senioren), Henri Karremans (Kustvissen
Junioren) en Clarinda van der Zande-Rijnberg
(Kustvissen Dames).

Wereldkampioen Zoetwatervissen Igor Potapov.

Opwaartse lijn zoete wedstrijdresultaten
Het wedstrijdjaar 2009 op het zoete water toonde een
bevestiging van de opwaartse lijn die de laatste jaren is
ingezet. Zo werd de seniorenploeg vierde op het EK Zoet
in het Sloveense Radece. Hoewel ze daarmee net naast
de medailles grepen, toonde dit resultaat wel aan dat een
aansluiting bij de absolute wedstrijdtop nabij is. Ook de
Nederlandse dames, voor de derde maal actief op een
WK Zoet, wisten in Frankrijk met een zesde plaats hoog
in de subtop - en boven toppers als Engeland en Frankrijk
- te eindigen. De Nederlandse wedstrijdjeugd liet in 2009
ook van zich horen. Zo won het Juniorenteam tot 22 jaar
op het WK Zoet in Portugal knap de bronzen medaille en
pakte de Nederlandse Jeugdploeg het zilver bij de
Meerlandenwedstrijd aan het Aarkanaal.
Pas op de plaats zoute wedstrijdresultaten
Waar de Nederlandse zee- en kustvisteams in de
voorgaande jaren regelmatig topklasseringen wisten
neer te zetten bij internationale wedstrijden, moest er
in 2009 even een pas op de plaats worden gemaakt.
De Nederlandse bootvissers werden twaalfde op het WK
in Frankrijk, zowel de heren- als damesploeg kustvissen

Sponsoring
De topsportprestaties van de Nederlandse wedstrijdvissers
werden mede mogelijk gemaakt door de financiële en
materiële ondersteuning van diverse sponsoren. In 2009
werden de ‘zoete’ nationale seniorenteams bij de heren
gesponsord door Ultimate en Mondial. Sensas sponsorde
samen met Evezet de Nationale Topcompetitie. Beide firma’s
zijn met Wielco gezamenlijk partner van het beloftenteam
Zoet. Wielco is tevens hoofdsponsor van het nationale
jeugdteam zoet en de nationale jeugdwedstrijden. Sensas
ondersteunt samen met Heledirn al enkele jaren het
nationale damesteam zoet. Voor alle nationale zeevisteams
en de nationale zeewedstrijden tekende de firma Spro in
2009 een driejarige overeenkomst als hoofdsponsor.
Breedtesport en topsport
Het wedstrijdvissen is onder te verdelen in breedtesport en
topsport. In de eerste categorie kunnen wedstrijdvissers
zich via regionale voorselectiewedstrijden plaatsen voor
de diverse Nederlandse kampioenschappen (Junioren,
Senioren, Korpsen, Clubs, Vrije Hengel, Kust en Boot).
In het kader van de topsport organiseert Sportvisserij
Nederland jaarlijks de Nationale Topcompetitie Zoet.
Op basis van de resultaten in de acht topcompetitie
wedstrijden selecteren de bondscoaches de wedstrijd
vissers (senioren en junioren) die het jaar daarop
deelnemen aan het wereldkampioenschap, Europees
kampioenschap en andere officiële interlandwedstrijden.
De landelijke wedstrijden worden georganiseerd door de
Commissie Organisatie Wedstrijden en het bureau van
Sportvisserij Nederland, die daarbij worden ondersteund
door de vele vrijwilligers in de regio.

Resultaten nationale wedstrijden
Deze kampioenschappen werden georganiseerd volgens de reglementen en voorschriften, zoals die
zijn opgesteld door Sportvisserij Nederland in navolging van de internationale wedstrijdregels van
de Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS).

NK Zoetwater Junioren 12 september – Arkervaart, Nijkerk
- categorie A: 14 t/m 19 jaar
NK 66 dlnrs. (in 2008 72) – selecties 198 dlnrs. (in 2008 222)
1. Lennart Fransen, HSV TOG, Apeldoorn
2. Niels Gronouwe, HSV De Karper, Brummen
3. Sven Hekman, HSV ’t Stekelbaarsje, Arkel
- categorie B: 10 t/m 13 jaar
NK 42 dlnrs. (in 2008 43) – selecties 148 dlnrs. (in 2008 165)
1. Justin Verschoor, HSV ’t Baarsje Klazienaveen		
2. Mandy Schouws, HSV Limmen		
3. Roy Brinks, HSV Ons Vermaak, Rijssen		
NK Zoetwater Individueel  19 september – Van Harinxmakanaal, Leeuwarden
NK 216 dlnrs. (in 2008 211) – selecties 1099 dlnrs. (in 2008 1082)
1. Jos Jansen, HSV ’t Stekelbaarsje, Arkel		
2. Luc de Werd, HSV De Karper, Brummen		
3. Gerard Lodder sr., HSV De Voorn, Rhenen		
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NK Zoetwater Korpsen  26 september – Aarkanaal, Ter Aar
NK 35 korpsen (in 2008 38) – selecties 139 korpsen (in 2008 155)
1. HSV Hoop op Geluk, Nijkerk
26 pnt.
bestaande uit Arno Bosch,
Richard en Frank v.d. Kerkhof,
Piet Michiels en Frans Wulterkens		
2.	HSV Sportvisserijbelangen Delfland,
Capelle a/d IJssel
42 pnt.
3. HSV Het Stekelbaarsje, Arkel
52 pnt.

4.684 gr.
4.641 gr.
4.309 gr.

910 gr.
678 gr.
642 gr.

8.284 gr.
6.987 gr.
4.401 gr.

4.413 gr.

NK Clubs 3 oktober – Amsterdam-Rijnkanaal, Tiel
NK 14 clubs (in 2008 30), geen selecties
1. HSV De Snoek, Leerdam
13 pnt.
13.313 gr.
bestaande uit René Boot, Dennis en Peter de Koster,				
Dennis Sinnege en Wim van Vuren		
2. HSV De Voorn, Rhenen
24 pnt.
3. HSV VNK, Medemblik
27 pnt.
NK Zoetwater individueel, in het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden.

NK Zoetwater Junioren, categorie A.

NK Vrije Hengel  17 oktober – Lateraalkanaal, Horn
NK 75 dlnrs. (in 2008 71) – selecties 523 dlnrs. (in 2008 499)
1. Harrie de Jong, HSV ’t Alvertje, Opheusden		
2. Twan Vaessen, HSV Het Leudal, Heythuizen		
3. Marc Janssen, HSV De Brasem, Arcen		
NK Vliegvissen 21 juni, Forellenvijver De Kooi, Heelweg
NK 36 dlnrs. (in 2008 30)
1. Bert Schmidt
15 pnt.
2. Peter Elberse
21 pnt.
3. Rob Stolker
29 pnt.

2.086 gr.
1.985 gr.
1.794 gr.

NK Baarsvissen  3 oktober, Kolhorn
NK 46 dlnrs. (in 2008 47)
1. Peter Posthumus, HSV De Eendracht
2. Ruud Laan, HSV De Sander
3. Jan Eelsing, HSV De Niedorpen

75 stuks
71 stuks
66 stuks

Nationale Topcompetitie zoetwatervissen 8 wedstrijden van april t/m oktober
144 dlnrs. Senioren (in 2008 139) – 20 dlnrs. Junioren U18 en 18 dlnrs. Junioren U 22 (in 2008 33 totaal)
Senioren:
1. Wim Fuhler
2. Frans van Berkel
3. Nick Pols
Junioren U18:
1. Bart Visser
2. Dylan Oomen
3. Daan van Berkel
Junioren U22:
1. Anja Groot
2. Sjors Milder
3. Martijn van Jole

16 kl.pnt.
24 kl.pnt.
25 kl.pnt.

93.984 gr.
46.796 gr.
61.324 gr.

23 kl.pnt.
25 kl.pnt.
25 kl.pnt.

29.966 gr.
53.421 gr.
25.168 gr.

19 kl.pnt.
21 kl.pnt.
31 kl.pnt.

67.696 gr.
14.061 gr.
34.568 gr.

Topcompetitie kustvissen senioren  21/11 Zeeland en 12/12 Europoort, 58 dlnrs. (in 2008 59)
1. Arjan Rijnberg
22 pnt.
2.291 cm
2. Corné Danen
29 pnt.
1.930 cm
3. Jan Stam
30 pnt.
2.332 cm
Topcompetitie kustvissen junioren/dames  14 en 28/11 – Europoort, Junioren 22 dlnrs. (in 2008 17),
Dames 15 dlnrs. (in 2008 13)
Junioren:
1. Marijn Gabriëlse, HSV Westkapelle
2. Maurits Keur, Oosterscheldevissers, St. M’dijk
3. David vd Velde, Oosterscheldevissers, St. M’dijk
Dames:
1. Ilonka Rijnberg
2. Elaine Vredenburg
3. Linda van de Velde
Winnaar van de NationaleTopcompetitie Senioren Zoet 2009, Wim Fuhler.

21 pnt.
25 pnt.
25 pnt.

1.490 cm
1.753 cm
1.547 cm

10 pnt.
10 pnt.
13 pnt.

2.072 cm
1.882 cm
1.923 cm
Alle winnaars van de Nationale Topcompetitie Zoet 2009.

NK Kustvissen Junioren  3 oktober, Europoort
- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 33 dlnrs. (in 2008 30)
1. Corné Westerlaken, HSV De Zeebaars		
2. David v.d. Velde, HSV De Oosterscheldevissers, St. M’dijk		
3. Ariaan Dronkers, HSV Westkapelle		
- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 18 dlnrs. (in 2008 19)
1. Jasper Voogt, HSV De Zeenaald, Melissant		
2. Coen Fase, HSV De Zeebaars, Scherpenisse		
3. Dex Beukelman, HSV De Slufter, Rotterdam		

448 cm
300 cm
174 cm

NK Kustvissen Dames 3 oktober, Europoort – 24 dlnrs. (in 2008 25).
1. Linde v.d. Velde, HSV Oosterscheldevissers, St. M’dijk		
2. Elaine Vredenburg, HSV De Snoek, Hippolytushoef		
3. Ilonka Rijnberg, HSV Oosterscheldevissers, St. M’dijk		

325 cm
324 cm
321 cm

NK Kustvissen Individueel en Korpsen 24 oktober – Noordwijk
- NK 217 dlnrs. (in 2008 226) – selecties 461 dlnrs. (in 2008 457)
1. Arjan Heijboer, HSV De Zeebaars, Scherpenisse		
2. Fred van Toledo, HSV De Zeenaald, Melissant		
3. Ab Tot, HSV De Snoek, Hippolytushoef		
- NK 25 korpsen (in 2008 25) - selecties 75 korpsen (in 2008 79)
1. 1e korps van HSV De Zeenaald, Melissant
45 pnt.
bestaande uit Marco d’Agnano, Danny v.d. Meide,
Peter Robert, Kees Steijl en Fred van Toledo,
2. 1e korps HSV Heense Molense Sportvissers
47 pnt.
3. 1e korps HSV De Slufter, Rotterdam
53 pnt.
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NK Bootvissen  17 mei – Noordzee vanuit Neeltje Jans
NK 30 dlnrs. – selecties 65 dlnrs. (in 2008 68)
1. Ernest Ripson, HSV De Edelkarper, B. op Zoom
2. Peet Leentjes, HSV De Zeenaald, Melissant
3. Eric Goossens, HSV De Edelkarper, B. op Zoom

212 cm
168 cm
164 cm
93 cm

393 cm
413 cm

18.850 pnt.
18.220 pnt.
17.620 pnt.

Topcompetitie bootvissen 15/3 en 29/3 en 7/6/209 – Neeltje Jans
– 10 dlnrs.
1. Sjef Mathijssen
19 pnt.
47 ex,
2. Piet Buyk
24 pnt.
53 ex,
3. Ernest Ripson
27 pnt.
58 ex,

NK Kustvissen Dames.

525 cm
466 cm
449 cm

12.520 gr.
10.040 gr.
7.940 gr.

Winnaar Sjef Mathijssen met een gevlekte gladde haai van 103 cm.

Resultaten internationale wedstrijden
Deze wedstrijden zijn volgens de internationale CIPS-reglementen in de diverse disciplines vervist.

WK Vliegvissen
5-12 juni – Drymen, Schotland – 23 landen
18e plaats

WK Zoetwater Individueel/Landenteams  
30 augustus-6 september – Almere, Nederland - 38 landen
7e plaats

WK Zoetwater Korpsen
7-14 juni – Madunice, Slowakije – 26 landen
25e plaats

EK Vliegvissen
20-26 september – Killarney, Ierland – 14 landen
11e plaats

EK Zoetwater Individueel/Landenteams
21-28 juni – Radece, Slovenië – 27 landen
4e plaats

WK Bootvissen
12-19 september – Pornichet, Frankrijk – 18 landen
12e plaats

Meerlanden Zoetwater
1-4 juli – Schönwalde, Duitsland – 6 landen
2e plaats

WK Kustvissen Junioren
25 oktober-1 november – Hurghada, Egypte – 7 landen
6e plaats

Nederland-België-Duitsland-Luxemburg Junioren
10 en 11 juli – Aarkanaal, Nederland – 4 landen
2e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren  
10-18 oktober – Budva, Montenegro – 16 landen
8e plaats

WK Zoetwater Junioren
19-27 juli – Santa Justa/Coruche, Portugal
U18 – 12 landen – 9e plaats
U22 – 18 landen – 3e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames  
10-18 oktober – Hossegor, Landes – 11 landen
8e plaats

NeDuLux Zoetwater
1-2 augustus – Lac de Cattenom, Frankrijk
2e plaats; 1e plaats voor Noel Gulpen

WK Kustvissen Korpsen
1-8 november – Kühlingsborn, Duitsland – 17 teams
HSV Eurovissers 4e, HSV De Edelkarper 5e, HSV E.G.H.V.
11e

WK Zoetwater Dames
16-23 augustus – Région Emilia, Italië – 16 landen
6e plaats

Engeland-België-Nederland Kustvissen
4-6 september – Goes, Nederland - 3 landen
3e plaats

WK Zoetwater Dames in Italië.

Rico ’t Mannetje op het WK Kustvissen Junioren in Egypte.
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hoofdstuk 7

Organisatie en
structuur

Verantwoordelijk voor het beleid
Sportvisserij Nederland is de landelijk overkoepelende organisatie van de georganiseerde hengelsport
in ons land. Zij heeft vooral een beleidsvormende en ondersteunende taak bij het bevorderen van de
mogelijkheden voor de sportvissers en de visstand in Nederland.
De organisatie kent een verenigingsstructuur, waarbij de algemene ledenvergadering van regionale
federaties en landelijke specialistenorganisaties het hoogste orgaan vormt. De dagelijkse
verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Het bureau van de vereniging verzorgt de beleidsvoorbereiding
en –uitvoering.
Sportvisserij Nederland is aangesloten bij de European Anglers Alliance (EAA) en de Confédération
Internationale de la Pêche Sportive (CIPS).

Algemene ledenvergadering
Op 6 juni 2009 werd de vierde algemene ledenvergadering
gehouden. Daar werden het jaarverslag en de jaarrekening
2008 vastgesteld, de begroting voor 2009 en 2010
bijgesteld en de heren Sweep en Spruijt respectievelijk
als voorzitter en bestuurslid bij acclamatie herbenoemd.
Tijdens de ledenvergadering werd een sanctieregeling
aangenomen voor verenigingen die te laat niet gebruikte
VISpassen en Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap
retourneren. Deze wordt vanaf 2010 in het huishoudelijk
reglement opgenomen. Voorts werd de voortgang van
het Beleidsplan Sportvisserij 2010 – 2015 besproken en
waren er presentaties over allochtonen en hengelsport,
vrouwen en hengelsport en de organisatie van
verenigingsactiviteiten voor minder validen.
Uitreiking erespelden
Om vrijwilligers met grote landelijke of regionale
verdiensten voor de hengelsport te eren, kent Sportvisserij
Nederland als onderscheiding de gouden en zilveren
erespeld.
Tijdens de vierde algemene ledenvergadering ontvingen
de heren Jouke Jansma en Kees Schotanus uit handen
van voorzitter Nol Sweep de zilveren erespeld. Die kregen
zij met name voor hun verdiensten als voorzitter van de
Snoekstudiegroep Nederland-België en promotor van de
snoekvisserij respectievelijk het jarenlang secretaris zijn
van hengelsportfederatie Noordwest Nederland en actief
betrokken bij tal van activiteiten en fusies binnen de
hengelsport.
Vervolgens werd door Nol Sweep postuum een gouden
erespeld voorzien van briljanten uitgereikt aan Dik Enklaar,
de vice voorzitter van Sportvisserij Nederland die in
augustus 2008 - na een indrukwekkende staat van dienst
voor de Nederlandse hengelsport - overleed. Deze gouden
erespeld werd overhandigd aan echtgenote Thea Enklaar.
Zoon Edwin nam de erespeld in ontvangst en sprak een
kort dankwoord uit. Een lang applaus volgde.
Op 19 juni werd door bestuurslid Hans Spruijt aan Joost
Stolk de zilveren erespeld uitgereikt. Joost Stolk was
jarenlang actief als voorzitter van de Vereniging

Nederlandse Vliegvissers en heeft wezenlijk bijgedragen
aan de invulling van de rol van de specialistenverenigingen
binnen de landelijke hengelsport.
Bestuur
Het bestuur vergaderde maandelijks. Hierbij werd over
talrijke onderwerpen gesproken, zoals het op te stellen
Beleidsplan Sportvisserij 2010 – 2015, visstandbeheercommissies, het Nederlandse aalbeheerplan, overbevissing,
vereenvoudiging van de Visserijwetgeving, de aalscholver
problematiek, de uitgifte van de VISpassen, inbreng van
wateren en het opstellen van de Landelijke Lijst van
Viswateren 2010- 2012, de zeesportvisserij en tal van
interne kwesties. Tevens werd besloten over de toekenning
van subsidies uit het Fonds Verbetering Sportvisserij
mogelijkheden en het Fonds BOA Ondersteuning aan de
aangesloten hengelsportorganisaties. De ledenvergadering
van de federaties werden bezocht en geregeld was er
contact met bestuurders van de federaties, specialistenorganisaties en belangrijke externe relaties.
Voorzittersoverleg
Met de voorzitters van de federaties en specialisten
organisaties vond in 2009 twee maal een gezamenlijk
overleg plaats. In maart stonden de voortgang van het
Nederlandse aalbeheerplan, de inbreng van wateren in
de Landelijke Lijst van Viswateren en een discussie
over de organisatiestructuur centraal. In oktober werd
gesproken over het wereldkampioenschap in Almere,
het aalherstel, de coördinatie van activiteiten en het
organisatiedeel in het concept beleidsplan. De jaarlijkse
visdag werd gehouden in Son en Breugel en de visvijver
De Vossekuil in Schijndel. Gastheer was de hengelsportfederatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Tijdens deze
bijeenkomst werd informeel met elkaar van gedachten
gewisseld.
General assembly EAA
De Europese sportvisserijorganisatie, de European
Anglers Alliance (EAA), hield haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering eind augustus in Slovenië.

Gespreksonderwerpen tijdens de ledenvergadering
waren onder meer het Europese beleid voor de Noordzee
visserij, de Europese controle verordening, de problematiek van waterkrachtcentrales en aalscholvers, en de
samenwerking met de Confédération Internationale de la

Pêche Sportive (CIPS) en de European Fishing Tackle
Trade Association (EFTTA). Voorts werd van gedachten
gewisseld over het dierenwelzijnsbeleid en de sportvisserij in de diverse Europese landen.

Uitvoering van werkzaamheden
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Bureau
Het bureau van Sportvisserij Nederland is dagelijks actief
met de voorbereiding en uitvoering van het beleid van
Sportvisserij Nederland. Ook worden veel werkzaamheden
verricht ter ondersteuning van de aangesloten federaties,
hengelsportverenigingen en specialistenorganisaties.
Daarbij vond iedere zes weken overleg plaats tussen
medewerkers van de federaties en Sportvisserij Nederland
(het zogenaamde beroepskrachtenoverleg), teneinde elkaar
over ontwikkelingen te informeren en werkzaamheden af
te stemmen.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het bureau
opgedeeld in vier afdelingen: Belangenbehartiging,
Advisering en Begeleiding (met daarbinnen de clusters
advisering, kennis & informatie, en visdocumenten &
controle), Communicatie en Educatie, en Bedrijfsvoering.
Personeel
Bij aanvang van 2009 telde Sportvisserij Nederland 48
medewerkers met een volledig of deeltijd dienstverband

(43,5 fte). In 2009 verlieten Regina Peek (administratief
medewerker visdocumenten), Wannes Rovers (beleidsmedewerker jeugd) en Juul Steyn (hoofdredacteur
Hét Visblad) de organisatie respectievelijk in april, juni
en december. Nieuw werden aangetrokken in juli
Evert Dijkhof als beleidsmedewerker jeugd en in augustus
Pieter Beelen als projectmedewerker advisering.
De gemiddelde leeftijd van het personeel bij Sportvisserij
Nederland was eind 2009 44 jaar. In 2009 liepen zes
studenten stage bij Sportvisserij Nederland.
Met de Personeelsvertegenwoordiging voerde de
directeur ieder kwartaal overleg over relevante
personeelsaangelegenheden.
Het verzuimpercentage in 2009 lag op 2,8 %, hetgeen
als laag kan worden gekenmerkt.
Eind 2009 kende Sportvisserij Nederland een
personeelsbestand van 47 medewerkers (42,7 fte).

Uitgereikte erespelden
2007

2009

Eric Goossens (zilver)
Jan Hennekam (zilver)

Postuum Dik Enklaar (goud)

2008
Gerben Oosterhout (goud)
Eugene Waarbroek (zilver)
Geurt Veenendaal (zilver)
Annie Schoen (zilver)
Korps HSV De Edelkarper
Eric Goossens (zilver)
Jan Hennekam (zilver)
Remi Lindhout (zilver)
Arjan Rijnberg (zilver)
Jan Stam (zilver)

(op de foto zijn zoon)

Jouke Jansma (zilver)

Korps HSV Ons Genoegen
Dieter Friederichs (zilver)
Thijs Lupsen (zilver)
Ton Post (zilver)
Ron Steyvers (zilver)
Christian Surquin (zilver)
Jack Valkenburg (zilver)
Team WK Bootvissen
Geerd de Bruijn (zilver)
Eric Goossens (zilver)
Piet de Kramer (zilver)
Arjan Rijnberg (zilver)
Marcel Waldschmidt (zilver)

Kees Schotanus (zilver)

Joost Stolk (zilver)

Jaarrekening 2009
Balans per 31 december 2009

Activa (€)		

31 december 2009

Vaste activa
Materiële vaste activa				
Hard- en software		
72.226		
Inventaris		
115.112		
Voer- en vaartuigen		
7.024		
Niet in gebruik genomen activa		
-		

31 december 2008

115.392
130.334
10.495
-

				
194.362		
Financiële vaste activa				
Effecten			
431.175		
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren		
Belastingen en premies
sociale verzekeringen		
Overige vorderingen en
overlopende activa		
56
57

61.937		

441.870

45.272		

17.773

1.233.682		

614.682

256.222
384.710

				

1.340.891		

1.074.325

Liquide middelen			

5.136.831		

4.828.965

7.103.259

6.544.222

					
Passiva (€)		
31 december 2009

31 december 2008

Eigen vermogen (vrij besteedbaar)		
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Belastingen en premies
sociale verzekeringen		
Overige schulden en
overlopende passiva		

5.563.795		

473.143		

156.147

123.540		

98.925

942.781		

911.610

				

1.539.464		

7.103.259

5.377.540

1.166.682

6.544.222

Staat van baten en lasten over 2009

(€)			
Baten
Afdrachten sportvissers
(VISpas/Kleine VISpas)		
Algemeen / vereniging		
Belangenbehartiging		
Advisering en begeleiding		
Kennis en informatie		
Visdocumenten en controle		
Communicatie		
Educatie		
Wedstrijden		

31 december 2009		 31 december 2008

6.543.967		
57.127		
-		
173.141		
22.308		
-		
578.991		
14.620		
95.642		

6.368.866
57.227
144.966
66.740
567.037
35.377
101.589

7.485.796
Lasten
Algemeen / vereniging		
Belangenbehartiging		
Advisering en begeleiding		
Kennis en informatie		
Visdocumenten en controle		
Communicatie		
Educatie		
Wedstrijden		

148.078		
74.185		
290.383		
129.064		
1.328.103		
1.577.573		
43.510		
237.035		

7.341.802

141.048
102.297
390.925
168.010
1.175.082
1.464.036
45.646
194.036

3.827.933

Personeelskosten		
Afschrijvingen materiële
vaste activa		
Overige bedrijfskosten		

3.681.080

2.813.047		

2.654.244

119.903		
664.131		

133.093
720.381

Som der bedrijfskosten			

3.597.081		

3.507.718

Bedrijfsresultaat			

60.781		

153.004

Financiële baten en lasten			

135.148		

147.514

Bedrijfstechnisch resultaat			

195.929		

300.518

Koerswijziging effecten			

36.955		

-185.298

Balanstechnisch resultaat			

232.884		

115.220

Adressen (per 1 juni 2010)
Bestuur Sportvisserij Nederland
Voorzitter
Nol Sweep
Erik Pinksterblomstraat 62, 4906 ET Oosterhout
E-mail: ajsweep@westbrabant.net

Tel:
0162 - 432312
Mobiel: 06 - 53225837

Vice voorzitter
Vacant
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Penningmeester
Leo Overdijkink
Zonnedauwstraat 12, 1531 SM Wormer
E-mail: loverdij@kpnmail.nl

Tel:
075 - 6423576
Mobiel: 06 - 29298806

Commissaris Communicatie en educatie
Hans Spruijt
Groenedijk 7, 3311 DB Dordrecht
E-mail: hans.spruijt@upcmail.nl

Tel:
078 - 6140317
Mobiel: 06 - 28596591

Commissaris Jeugd
Geertje Veenstra
Berkenlaan 10, 8377 HK Kalenberg
E-mail: g.veenstra32@kpnplanet.nl

Tel:
0561 - 477952
Mobiel: 06 - 30471255

Commissaris Visserij en Visstandbeleid
Vacant
Commissaris Zeehengelsport
Ben Biondina
Veerweg 18-a, 4493 AS Kamperland
E-mail: biondina@zeelandnet.nl

Tel:
0113 - 371457
Mobiel: 06 - 29258749

Commissaris Visdocumenten en controle
Gerrit Sloot
Klaashuishof 4, 7481 ER Haaksbergen
E-mail: gerrit.sloot@kpnmail.nl

Tel:
053 - 5722920
Mobiel: 06 - 30048977

Commissaris Wedstrijdvissen
Sake van der Meer
Tillebuorren 26, 9288 AP Kootstertille
E-mail: s.meer14@chello.nl

Tel:
0512 - 331780
Mobiel: 06 - 23250619

Directeur / ambtelijk secretaris
Joop Bongers
Bronbeeklaan 3, 6824 PD Arnhem
E-mail: jja.bongers@planet.nl

Tel:
026 - 3621435
Mobiel: 06 - 10142842

Financiële Beleidsadviescommissie
W.M.A. (Wil) van Gils, Koestraat 37, 4931 CP Geertruidenberg
A. (Andries) Moeliker, Kaalbertlanden 19, 7542 HR Enschede
J.F. (Joost) Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag

Tel: 0162 - 515993
Tel: 053 - 4765021
Tel: 070 - 3247883

Arbitragecommissie
H.G.J. Bouquet, Verenigd Europalaan 10, 2111 WK Aerdenhout
O. v/d Heide, Kamille 24, 8252 CA Dronten
J.A.G.P. Jörissen, Van Ostadestraat 44, 6165 XM Geleen
W. Metselaar, Noorderweg 104a, 1456 NK Wijdewormer
Th. A.G.M. v/d Weijden, Baarschotsestraat 103, 4849 BK Dorst
J.J. van Zorge, Het Schild 25, 8341 RV Steenwijkerwold

Commissie Organisatie Wedstrijden
Zoet
J. de Bruin, Wylster 19, 9101 XZ Dokkum
C. Groen, Margrietstraat 19, 9541 BX Vlagtwedde
W. de Haan, Frisostrjitte, 23, 9288 BV Kootstertille
L. Harmsen, Zouteveenstraat 11, 3042 HW Rotterdam
J.Ph. Keijman, De Rosmolen 55, 6932 NA Westervoort
E.J. van Lieshout, Gildelaan 49,1671 LZ Medemblik
J. v/d Put, Balsemien 39, 7322 CM Apeldoorn
B. Schipper, Baljuwstraat 10, 1671 KV Medemblik
J. Vissers, V.d. Steenstraat 48, 5768 AL Meijel
J.M. Zwaan, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek

Tel. 0519 - 296936
Tel.
06 - 30222483
Tel.
06 - 40954561
Tel.
06 - 13806806
Tel. 026 - 3117792
Tel.
06 - 19166266
Tel. 055 - 3665929
Tel. 0227 - 543612
Tel.
06 - 29053909
Tel. 0521 - 382275

Zout
R. Gatowinas, A. Schuurmanstraat 30, 1785 JW Den Helder
F. Ras, J. Massenetstraat 274, 2551 XH Den Haag
G. van der Vliet, Walmolen 15, 3481 AB Harmelen
L. van Wensen, Yersekeroord 24, 4617 NK Bergen op Zoom

Tel.
06 Tel. 070 Tel. 0348 Tel. 0164 -

17944766
3688741
443876
265405

Coaches
Zoet
W. Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede
J. van Schendel, Brouwerijstraat 22, 4845 CN Wagenberg
A. Schipper, Regenboog 5, 1671 RW Medemblik

Tel. 050 - 4042189
Tel. 076 - 5931482
Tel.
06 - 20747119

Zout
W. Franken (boot), Gagelboslaan 33, 4623 AA Bergen op Zoom
H. Karremans (kust jeugd), Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen
F. van Schilt (kust senioren), Piet Stoffelenstraat 1, 4652 AP Steenbergen
B. Wijnings (kust dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0164
0167
0167
0165

-

244826
564534
538858
387237
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Bureau Sportvisserij Nederland
(per 1 juni 2010)
Joop Bongers, directeur
Afdeling Bedrijfsvoering
Simone van den Essenburg (hoofd)
Sandra Althof - Wilmot
Paulien Frentz
Astrid Galis
Lindsay de Haan
Bernard Koolen
Afdeling Belangenbehartiging
Fred Bloot (hoofd)
Franklin Moquette
Marco Kraal
Afdeling Advisering en Begeleiding
Cluster advisering & begeleiding
Jan Kamman (hoofd)
Roland van Aalderen
Pieter Beelen
Maikel van Breugel
Niels Brevé
Gerrit van Eck
Cluster kennis & informatie
Jaap Quak (hoofd)
Willie van Emmerik
Connie Kolfschoten
Cluster visdocumenten & controle
Toine Aarts (hoofd)
Frans Boonstra
Frans Jacques
Paula Klarenbeek
Afdeling Communicatie en Educatie
Onno Terlouw (hoofd)
Joran Bal
Danny Bok
Sjoerd Boomsma
Evert Dijkhof
Gerwin Gerlach
George Hampsink

Wim Pindus
Tineke Prins
Edith Snijders
René Veltman

Robert Weijman
Jan Willem Wijnstroom

Jan-Willem Kroon
Gerard de Laak
Josje Peters
Paul Wijmans

Remco Verspui

Gerben Koopmans
Ruud Pannekeet

Jolanda Kok - van Doggenaar
Mecheline Muts - Thissen
Ed Stoop
Robert de Wilt
Bert Zoetemeyer

Overzicht aantal aangesloten sportvissers de
afgelopen 4 jaar
Federatie

2006

2007

2008

2009

Stijging/
daling
2008-2009

%

Aantal
verenigingen
eind 2009

Groningen Drenthe

44.512

48.823

49.556

50.667

1.111

2,2%

179

Friesland

22.863

25.691

26.099

27.914

1.815

6,5%

33

Oost Nederland

52.031

57.897

59.290

61.925

2.635

4,3%

74

NoordWest Nederland

37.590

59.155

62.810

65.833

3.023

4,6%

74

Gooi & Eemland

25.002

28.209

28.802

30.114

1.312

4,4%

19

11.125

12.970

13.352

14.518

1.166

8,0%

19

Midden Nederland

30.534

38.226

38.430

40.320

1.890

4,7%

102

Zuid West Nederland

107.554

124.807

128.948

133.662

4.714

3,5%

262

22.183

29.335

28.463

29.506

1.043

3,5%

118

353.394

425.113

435.750

454.459

18.709

4,2%

880

Randmeren

Limburg

Totaal
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De aantallen van 2008 kunnen iets afwijken van de aantallen genoemd in het jaarverslag van 2008. Dit komt door correcties die gedurende het jaar worden
doorgevoerd (bv. VBL’s die pas later in 2009 retour komen en dan nog worden verrekend).
Daarnaast werden in 2009 door Sportvisserij Nederland 115.796 Kleine VISpassen aan niet-aangesloten sportvissers verstrekt.

Adressen Sportvisserijorganisaties

Sportvisserij Nederland
Leijenseweg 115, Postbus 162
3720 AD Bilthoven
Tel: 030-6058400, Fax: 030-6039874
E-mail: info@sportvisserijnederland.nl
www.sportvisserijnederland.nl
Karperstudiegroep Nederland (KSN)
De Bunder 3, 8252 JJ Dronten
Mobiel: 06 - 22536455
E-mail: paulssen@xs4all.nl
www.karperstudiegroep.nl
Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)
I. Boersma,
Schermerhornstraat 12, 8015 AB Zwolle
E-mail: secretariaat@snoekstudiegroep.nl
www.snoekstudiegroep.nl
Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)
A. van Dalfsen,
Dunantstraat 1041, 2713 TL Zoetermeer
Tel: 079-3163356
E-mail: albertvandalfsen@vnv.nu
www.vnv.nu

Internationaal
European Anglers Alliance (EAA)
Rue du Luxembourg 47, B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 (0)2 286 59 56
E-mail: email@eaa-europe.org, www.eaa-europe.org
Confédération Internationale de la Pêche
Sportive (CIPS)
Viale Tiziano 70, IT – 00196 Roma, Italia
Tel : +39 06 368 582 39
E-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it
www.cips-fips.com

Hengelsportfederatie Fryslân
Biensma 27, 9001 XZ Grou
Tel: 0566 - 624455, Fax: 0566 - 624242
E-mail: ffvs@visseninfriesland.nl,
www.visseninfriesland.nl
Hengelsportfederatie Oost-Nederland
L.J. Costerstraat 27A, 8141 GN Heino
Tel: 0572 - 363370, Fax: 0572 - 363371
E-mail: info@hsfon.nl, www.hsfon.nl
Hengelsportfederatie NoordWest Nederland
Populierenlaan 78, postbus 2, 1910 AA Uitgeest
Tel: 0251 - 318882,
E-mail: nwn@pos-sportvisserij.nl
www.sportvisserijnoordwestnederland.nl
Federatie van Hengelsportverenigingen in het
Gooi en Eemland
Th. A. Braun
Rembrandtlaan 56, 1412 JR Naarden
Tel: 035 - 6940787,
E-mail: g&e@pos-sportvisserij.nl
www.sportvisserijgooieneemland.nl
Hengelsportfederatie Midden Nederland
Huissensestraat 285, 6833 JK Arnhem
Tel: 026 - 3212045
E-mail: info@hfmiddennederland.nl
www.hfmiddennederland.nl
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Biesboschweg 4A, 4924 BB Drimmelen
Tel: 0162-687260, Fax: 0162-680408
E-mail: info@sportvisserijbelangen.nl
www.sportvisserijbelangen.nl
Sportvisserij Limburg
Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond
Tel: 0475 - 350053
E-mail: info@sportvisserijlimburg.nl
www.sportvisserijlimburg.nl

Regionaal
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo
Tel: 0592 - 542890
E-mail: hsfgron-dren@vissen.nl,
www.vissen.nl

Stichting POS (interProvinciale
Organisatie Sportvisserij)
Populierenlaan 78, postbus 2, 1910 AA Uitgeest
Tel: 0251 - 318882, Fax: 0251 - 318346
E-mail: info@pos-sportvisserij.nl
www.sportvisserij-pos.nl

Sportvisserij Nederland
Postbus 162
3720 AD Bilthoven
telefoon (030) 6058400
www.sportvisserijnederland.nl

