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Hoofdstuk 1 
Hoofdlijnen van 2010 
 
 
Sportvissen populair 
Uit TNS/NIPO onderzoek bleek in 2010 dat bijna twee miljoen Nederlanders jaarlijks meer of 
minder frequent vist. Om mensen hiertoe te stimuleren werden door Sportvisserij Nederland en 
haar federaties en verenigingen veel acties ondernomen. Landelijk wezenlijke activiteiten hiervoor 
zijn het televisieprogramma VIS TV met ruim 250.000 kijkers per aflevering, Het VISblad (in 
oplagen tot 500.000 stuks) en de website www.sportvisserijnederland.nl met bijna 400.000 
bezoekers in de topmaanden. Het belang van digitale media neemt de laatste jaren sterk toe. In 
2010 is hierin door Sportvisserij Nederland veel geïnvesteerd en dat werpt steeds meer zijn 
vruchten af.   
 
Jeugd 
Bij de jeugd heeft het sportvissen een cool imago en is de deelname bij zowel jongens als meisjes 
groot. Het vissen is spannend en avontuurlijk en je vindt de natuur midden in de stad. Dankzij het 
vissen wordt de jeugd ook veel kennis van én zorg voor de natuur onder water bijgebracht. Het 
verzorgen van vislessen op basisscholen en jeugdcursussen door hengelsportverenigingen vormen 
hierbij een speerpunt. Het zorgvuldig en verantwoord leren vissen was ook in 2010 een belangrijk 
onderwerp. Speciaal voor de vissende kinderen werd in 2010 het nieuwe tijdschrift Stekkie 
Magazine ontwikkeld, dat vanaf mei 2010 iedere twee maanden gratis naar 40.000 jeugdige 
sportvissers wordt verstuurd.  
 
Ledengroei 
Ook in 2010 werd de landelijke publiekscampagne ‘Vissen? Altijd een VISpas mee!’ uitgevoerd. 
Dankzij deze voorlichting en de controle nam het aantal aangesloten sportvissers binnen 
Sportvisserij Nederland wederom toe. Ondanks het koude voorjaar en grote evenementen als de 
Olympische Spelen en het WK Voetbal werden ruim 10.000 meer VISpassen verkocht en kwam het 
totaal aantal op 465.000 houders van een VISpas en 105.000 houders van een Kleine VISpas. Bij 
de jeugd bedroeg de groei van de uitgifte van jeugdVISpassen liefst 30% en kwam het totaal 
aantal houders van een jeugdVISpas in 2010 op 27.000 kinderen. De distributie van de VISpassen 
en de centrale ledenadministratie verlopen prima. Vooral de verenigingen die op een breed terrein 
activiteiten aan hun leden aanbieden, die een goed netwerk van verkooppunten hebben en die 
lokaal actief aan voorlichting en controle doen, kennen een ledenstijging. 
 
Inzet voor verenigingen 
De hengelsportverenigingen vormen de basis voor de sportvisserij in Nederland. In 2010 werd door 
Sportvisserij Nederland samen met de federaties extra ingezet om de aangesloten verenigingen in 
hun werkzaamheden te stimuleren en ondersteunen. Speciaal hiervoor werd op de website een 
kennisbank met praktische informatie ontwikkeld. Vrijwilligers werden uitgenodigd de jaarlijkse 
landelijke hengelsportbeurs VISMA in de Ahoy-hallen te Rotterdam bij te wonen en elkaar bij te 
praten op het gebied van jeugdwerk, controle en wedstrijden. Dankzij extra voorlichting nam het 
aantal deelnemers aan de cursussen Jeugdbegeleiding en Controle Sportvisserij met respectievelijk 
50% en 25% toe. Het aantal verenigingen dat deelnam aan de Nationale Hengeldag groeide. Om 
beter met de leden sportvissers te kunnen communiceren werden formats voor gratis 
verenigingswebsites  gemaakt, die in 2011 bij meer dan honderd verenigingen zullen worden 
ingevoerd. Verder kregen veel verenigingen advies over de organisatie van activiteiten en 
juridische vragen. Bij 25 verenigingen werd onderzoek gedaan naar de visstand in hun wateren en 
hoe deze te verbeteren. 
 
Visstand en vismogelijkheden 
Behoud en verruiming van de vismogelijkheden vergden in 2010 veel aandacht. Met name tegen 
actief biologisch beheer moest stelling worden genomen. Slechts met grote inspanningen -van 
lokaal tot in de Tweede Kamer- kon worden voorkomen, dat diverse projecten zouden worden 
uitgevoerd. Hierbij zou in wateren 80% van de aanwezige vis worden geruimd slechts om het 
water kunstmatig helderder te krijgen.  
Verder werd in 2010  door Sportvisserij Nederland deelgenomen aan tal van projecten om 
bedreigde visbestanden in Nederland te herstellen. Dit betreft soorten als de zalm en zeeforel, aal, 
elft en kwabaal. Herstel van migratiemogelijkheden en een verbeterde natuurlijke inrichting en 
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beheer van de wateren vormen hierbij belangrijke thema’s. 
Veel tijd werd gestoken in de begeleiding van visstandbeheercommissies en het realiseren van 
visplannen. Dit verliep in de tweede helft van 2010 moeizaam, omdat de beroepsvisserij vanuit een 
bewuste strategische keuze inzette op veel meer benutting van schubvis. Dit werd tegengehouden. 
Voor een gezonde sportvisserij is een goed schubvisbestand wezenlijk en meestal liggen hiervan de 
visrechten bij de sportvisserij. Daarbij neemt de biomassa in veel wateren al af doordat de wateren 
vanwege waterzuivering minder voedingstoffen bevatten. 
Om schade door aalscholverpredatie te beperken werden in 2010 in diverse visvijvers kruiskarpers 
uitgezet en gaaskooien geplaatst. De inzet is om tot uitzet van meer gekweekte vis te komen in 
plaats van pootvis die elders in binnenwateren is weggevangen. Van de pootvis is de overleving 
minder, de kans op ziekteverspreiding groter en waar die wordt weggevangen worden de 
mogelijkheden voor de sportvissers beperkt. 
Mede dankzij subsidies uit het fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij 
Nederland konden op een twintigtal plaatsen in heel Nederland weer vissteigers, paaiplaatsen, een 
clubhuis of een visbotenhaven worden aangelegd. 
 
Nieuw beleidsplan aangenomen 
Voorafgegaan door diverse vormen van consultatie en overleg de afgelopen jaren, is in juni het 
nieuwe beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ door de leden federaties unaniem aangenomen. Hierin 
wordt de koers voor het totaal van hengelsportorganisaties in Nederland tot 2015 aangegeven. 
Tevens werden uitwerkingen daarvan in deelnotities voor met name het wedstrijdbeleid en het 
jeugdbeleid geaccordeerd.  
Door eensgezind als hengelsportorganisaties op basis daarvan de uitwerking van de verschillende 
beleidsitems op te pakken, gaan we er voor samen de toekomst voor de sportvissers in Nederland 
in meerdere opzichten nog beter vorm te geven. 
 
 

 
Nol Sweep    Joop Bongers 
Voorzitter    Directeur  
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Hoofdstuk 2 
Belangenbehartiging 
 
Via belangenbehartiging wordt getracht bij een veelheid aan organisaties en instanties 
steun te krijgen voor het gewenste sportvisserijbeleid. Dit kan gaan om wet- en 
regelgeving, maar ook om beleidsvisies ten aanzien van water, natuur, recreatie, 
sportvisserij en visstandbeheer. De contacten zijn velerlei. Van lokaal tot internationaal. 
Veelal wordt samenwerking met andere partijen gezocht om het sportvisserijbelang te 
versterken. 
 
 

Actief Biologische Beheer: Nee! 
 
In februari 2010 werd Sportvisserij Nederland geattendeerd op twee informatieavonden binnen de 
waterschappen Rivierenland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Deze drie 
waterschappen wilden in een drietal lijnvormige wateren in de Bommelerwaard en rond Delft 
onderzoeken of het water helder kon worden gemaakt door 95 procent van de vis te verwijderen. 
Het betrof een experiment, gesubsidieerd in het kader van de Innovatieprojecten Kader Richtlijn 
Water.  
 
VBC’s onvolledig geïnformeerd 
Lokale hengelsportverenigingen hadden in eerste instantie toestemming verleend om in enkele 
wateren ‘de visstand te verbeteren’ door het uitdunnen van de visstand. Pas bij de uitnodiging voor 
de informatieavonden werd bekend dat het hier ging om het massaal verwijderen van de vis om 
helder water te creëren. Het ging om duizenden kilo’s vis die zou worden afgevoerd. Een maatregel 
die bekend staat als Actief Biologisch Beheer (ABB). Daarnaast bleek uit de projectinformatie dat, 
wanneer het proefproject geslaagd zou zijn, de maatregelen mogelijk in 75 procent van de 
Nederlandse wateren zouden kunnen worden doorgevoerd.  
 
Toestemming ingetrokken 
De beide informatieavonden over de visruimingen werden bezocht door een groot aantal 
verontruste sportvissers en medewerkers van Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland 
stelde kritische vragen over zowel de wijze waarop de hengelsportverenigingen waren 
geïnformeerd als over de inhoudelijke aspecten van het onderzoek. Na overleg met Sportvisserij 
Nederland hebben de visrechthebbende hengelsportverenigingen hun toestemming voor de 
afvissingen ingetrokken en werd de proef in eerste instantie uitgesteld. 
 
ABB ongewenst 
Sportvisserij Nederland heeft al in 2007 duidelijk stelling genomen tegen ABB. Hoewel uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze maatregel niet of zelfs averechts werkt, propageren 
adviesbureaus deze maatregel nog steeds als een goedkoop en snelwerkend middel. Deze vorm 
van symptoombestrijding leidt echter de aandacht af van de werkelijke waterkwaliteitsproblemen.  
Begin maart 2010 heeft Sportvisserij Nederland haar standpunt toegelicht in een bestuurlijk 
overleg met de betrokken waterschappen. Door het intrekken van de toestemming door de 
visrechthebbende verenigingen, de aandacht in de media en politieke vragen besloten de drie 
waterschappen eind maart de proef af te blazen.  
 
Politieke aandacht 
Ondertussen werden door de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren kritische 
Kamervragen gesteld aan minister Verburg (LNV) en staatssecretaris Tineke Huizinga (V&W). Ook 
stelde de Algemene Waterschapspartij schriftelijke vragen aan het bestuur van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. 
 
De Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Ad Koppejan (CDA) dienden een motie in die met 
een grote meerderheid werd aangenomen. Op 22 april 2010 zorgde de Tweede Kamer er zo voor 
dat er een einde kwam aan het grootschalig ruimen van vissen. Op 25 augustus werd de motie 
door de minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings grotendeels overgenomen. Hierdoor 
wordt het grootschalig wegvangen van vis aan banden gelegd. 
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Nieuw beleid 
De belangrijkste elementen uit het nieuwe beleid ten aanzien van ABB zijn dat Actief Biologisch 
Beheer niet mag worden ingezet met enkel als doel om helder water te verkrijgen. Deze vorm van 
beheervisserij moet zeer terughoudend te worden toegepast. Dit zou alleen mogen als de 
omstandigheden voldoende basis bieden voor de ecologisch gewenste toestand. Daarbij moet dan 
wel rekening worden gehouden met de invloed van factoren als scheepvaart, watervogels en het 
peilbeheer op de bodemwoeling en eutrofiëring. 
 
De genoemde randvoorwaarden voor een specifiek watersysteem moeten worden uitgewerkt en 
vastgelegd in een projectplan. Bij de totstandkoming hiervan moeten de visrechthebbenden en 
Visstandbeheercommissies worden betrokken. Ook als de randvoorwaarden zijn ingevuld, moet er 
enkele jaren worden gewacht voordat er eventueel wordt overgegaan tot ABB. Dit om te 
voorkomen dat er onnodig vis wordt verwijderd. 
 
 

Projectgroep Aalherstel  
 
In de Projectgroep Aalherstel 2009 werkt Sportvisserij Nederland samen met het Wereld 
Natuurfonds, Stichting de Noordzee, Natuurmonumenten, Greenpeace, RAVON en de Unie van 
Waterschappen. Het doel is het initiëren en stimuleren van aalherstellende maatregelen. De 
projectgroep wordt daarbij geadviseerd door wetenschappers van het CVI WUR, IMARES, 
Visadvies, VIVION, NIOZ en Rijkswaterstaat. Om de standpunten over de situatie rondom de aal uit 
te dragen is in 2010 door Sportvisserij Nederland een Position Paper gemaakt met als titel: ‘Laat de 
aal niet uitsterven’.  
 
In Nederland zijn waterbeheerders benaderd om samen met de projectgroep tijdens de gesloten 
tijd van de beroepsvisserij op aal (september tot en met november) de aal over te zetten bij de 
belangrijkste migratieknelpunten zoals gemalen en waterkrachtcentrales. De paling die schier 
wordt en naar zee wil migreren om te paaien, krijgt hierdoor daadwerkelijk vrije uittrek naar zee.  
 
Uit het assortiment 
Onder druk van de deelnemers uit de projectgroep Aalherstel is in 2010 bij nog meer 
supermarktketens de aal uit de schappen gehaald zoals Super de Boer, Dirk van den Broek, Jumbo, 
Spar C1000, Vomar en Coöp. Omdat de aal op de rode lijst van het UICN staat is ook andere 
supermarkten gevraagd de aal uit het assortiment te halen.  
 
Na een persbericht van de projectgroep Aalherstel over de twijfels rondom de duurzaamheid van 
waterkracht is door De Telegraaf een uitgebreid interview geplaatst met Jan Terlouw, voorzitter 
van de projectgroep. In het artikel wordt de schade door waterkrachtcentrales ter discussie gesteld 
die aan migrerende paling en andere riviertrekvissen wordt aangebracht.  
Samen met de projectgroep Aalherstel en Hengelsportfederatie Groningen Drenthe wordt een 
pilotstudie gedaan om in het Oldambtmeer een aalreservaat in te stellen ten behoeve van het 
herstel van de aalstand. 
 
Decentraal aalbeheer 
Sportvisserij Nederland heeft in 2010 per brief aan minster Verburg van LNV laten weten geen 
oplossing te zien voor het herstel van de aalstand in het onderzoeksrapport ‘Kansen voor 
decentraal aalbeheer’. Decentraal aalbeheer gaat uit van een sterk gereguleerde visserij op rode 
aal en schieraal. Dit als alternatief voor de drie maanden sluiting van de visserij op paling in 
september, oktober en november. Het uitgangspunt en de berekeningen die hiervoor zijn gemaakt 
zijn gebaseerd op de intrek en beschikbaarheid van glasaal. Volgens Sportvisserij Nederland is 
decentraal aalbeheer niet mogelijk op basis van de huidige Nederlandse glasaalintrek en de 
beschikbaarheid van glasaal in Europa. 
 
Dioxineproblematiek 
In de pers is uitgebreid aandacht geweest voor de dioxineproblematiek in het 
benedenrivierengebied. Sportvisserij Nederland heeft onder andere een bijdrage geleverd aan een 
uitzending van Zembla die voor veel opschudding heeft gezorgd in de politiek. Over dit onderwerp 
zijn Kamervragen gesteld en moties ingediend. Deze zullen leiden tot ingrijpende maatregelen voor 
de exploitatie van aal in het benedenrivierengebied. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan het 
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standpunt van Sportvisserij Nederland en de projectgroep Aalherstel 2009 om de exploitatie van de 
paling in Nederland te stoppen.  
 
 

Beleidsthema’s binnenwateren 
 
Kierbesluit Haringvliet 
Natuurmonumenten heeft in 2010 samen met Sportvisserij Nederland, het Havenbedrijf 
Rotterdam, de Provinciale Milieufederaties en de Provinciale landschappen een brief aan de 
Europese Commissie gezonden waarin zij haar zorgen uit over het feit dat de regering overweegt 
het Kierbesluit in te trekken. Het ministerie heeft in december aangegeven te wachten met een 
definitief besluit tot duidelijk is wat de juridische en financiële consequenties zijn van het intrekken 
van het Kierbesluit.  
 
Natura 2000 
De gehele sportvisserijsector is in het afgelopen jaar zeer actief geweest met het inspreken bij 
Natura 2000 projecten. Dit om de sportvisserijbelangen te waarborgen voor de toekomst. Op 
landelijk niveau zet Sportvisserij Nederland zich in om samen met een aantal partijen uit de 
recreatiesector, de belangen van de (water)recreant veilig stellen.  
 
Toekomstvisie Watersport/Waterrecreatie 
De Stichting Recreatie Toervaart Nederland ontwikkelt in opdracht van het ministerie van EL&I een 
toekomstvisie Watersport/Waterrecreatie. Sportvisserij Nederland neemt deel aan de stuurgroep 
die het proces rondom de toekomstvisie begeleidt. Na de uitwerking van de visie wordt deze in het 
voorjaar van 2011 gepresenteerd.  
 
Kribverlaging Waal 
In 2009 en 2010 zijn de eerste 70 kribben langs de Waal verlaagd. In 2011-2012 zullen 120 
kribben tussen Nijmegen en Tiel worden verlaagd, vanaf 2012 volgen de overige 500 kribben. 
Alleen de kribben ten oosten van Nijmegen worden niet verlaagd.   
De kribverlaging betekent voor de sportvisserij een groot verlies aan visstekken. De sportvisserij is 
in overleg met Rijkswaterstaat over compenserende maatregelen. Er zijn toezeggingen gedaan 
over een sportvisserijvriendelijke afwerking van enkele verlaagde kribben. Tevens zal de federatie 
worden betrokken bij de monitoring van de visstand.  
 
Samenwerking met andere partijen 
In 2010 heeft Sportvisserij Nederland op landelijk niveau met veel partners buiten de visserijsector 
samengewerkt op verschillende terreinen. Regelmatig is de organisatie actief geweest in politiek 
Den Haag. Onderwerpen als Actief Biologisch Beheer, splitsing van visrechten, stroperijbestrijding 
en dioxine in de aal passeerden de revue.  
 
Dit heeft geleid tot verschillende aangenomen moties die gunstig zijn voor de sportvisserij. Zo 
moet in de toekomst bij het ontwerp van waterstaatkundige werken rekening gehouden worden 
met de sportvisserij. De stroperij wordt lastiger gemaakt doordat restaurants moeten aantonen 
waar zij de vis vandaan hebben gehaald. Voorheen was stropen wel verboden maar het 
doorverkopen van de gevangen vis niet.  
 
Water Natuurlijk 
Als waterschapsbestuurders goed geïnformeerd zijn over sportvisserijbelangen, kunnen zij dit ook 
uitdragen. Sportvisserij Nederland heeft de waterschapsbestuurders van Water Natuurlijk in hun 
werk ondersteund tijdens verschillende informatie- en discussieavonden. Tijdens de bijeenkomsten 
werd informatie gegeven over belangrijke sportvisserijonderwerpen.  
 
Aalscholver internationaal 
Sportvisserij Nederland maakt deel uit van de European Anglers Alliance (EAA). Samen met deze 
organisatie wordt bij de Europese Commissie gepleit voor een werkgroep. Deze werkgroep moet 
oplossingen bespreken over te nemen maatregelen om de schade door aalscholvers te reduceren. 
De bedoeling is dat hiermee op Europese schaal bewustwording komt van de 
aalscholverproblematiek en een managementplan wordt opgezet. 
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Waterkracht Europees 
Esther de Lange (CDA) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66), twee Nederlandse Europarlementariërs, 
hebben op verzoek van Sportvisserij Nederland in december schriftelijke vragen gesteld aan de EU-
Commissie over de impact van waterkrachtcentrales op visbestanden en vismigratie. De commissie 
zal voor februari 2011 antwoord geven. Samen met de EFTTA (Europese hengelsport industrie) is 
de EAA in 2010 gestart met het maken van een korte documentaire over de problemen van 
waterkrachtcentrales voor het Europees Parlement en andere beleidsmakers in de lidstaten. De 
documentaire is in 2011 gereed en wordt dan gebruikt voor publieke bewustwording van de 
negatieve gevolgen van waterkrachtcentrales.  
 
Waterkracht nationaal 
Sportvisserij Nederland wil nieuwe waterkrachtcentrales in Nederland tegengaan en de schade aan 
visbestanden door de bestaande waterkrachtcentrales beperken. In september heeft minister 
Eurlings een vergunning verleend voor de bouw en de aanleg van een nieuwe waterkrachtcentrale 
in Borgharen. Met de Hengelsportfederatie Limburg en de vereniging Visstandverbetering Maas is 
actie ondernomen, onder meer door het starten van een rechtszaak begin december. Deze richt 
zich tegen de bouw en de vergunningverlening. De uitspraak van de rechter wordt in 2011 
verwacht.  
 
Sportvisserij en IJsselmeer  
Eind november is een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de provincie Flevoland. 
Onderwerp was de mogelijke toekomst van het IJsselmeer met het accent op sportvisserijtoerisme. 
De provincie Flevoland wil samen met de provincie Noord-Holland, Sportvisserij Nederland en 
enkele gemeenten langs het IJsselmeer praten over natuurontwikkeling, sportvisserijtoerisme en 
de sanering van de beroepsvisserij die in hun ogen nodig is om alle gewenste doelen te bereiken. 
Uiteindelijk moet het IJsselmeer een gezonde en toegankelijke locatie worden met een 
aantrekkelijke visstand voor optimale sportvisserijmogelijkheden.  
 
Vis netjes?: evaluatie gedragscode sportvisserij 
In opdracht van de rijksoverheid heeft in 2009 het onderzoek Evaluatie Gedragscode Sportvisserij 
plaatsgevonden, waarbij Sportvisserij Nederland werd betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat het 
merendeel van de sportvissers de voor hen geldende gedragsregels kent en naleeft. Onder de titel 
‘Vis netjes?’ is het rapport in het voorjaar van 2010 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. 
  
In de Nota Dierenwelzijn van 2008 was een evaluatie aangekondigd van de gedragscode van 
Sportvisserij Nederland met betrekking tot het welzijn van gevangen vis. Een extern bureau heeft 
de gedragscode, de voorlichting en de handhaving geëvalueerd. Voor haar informatie heeft het 
bureau telefonische enquêtes gehouden onder sportvissers, maar ook interviews met deskundigen 
en stakeholders. Het onderzoek werd begeleid door een commissie bestaande uit Sportvisserij 
Nederland, de Dierenbescherming en het ministerie. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de diverse en intensieve voorlichting vanuit de hengelsportorganisaties 
over de gedragsregels naar sportvissers effect heeft. Van de VISpashouders vindt 96 procent het 
belangrijk dat er regels zijn voor verantwoord vissen. Bijna driekwart van hen kan één of meer 
gedragsregels noemen. Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld dat 85 procent altijd een 
schepnet pakt om een grote vis te landen.  
 
Ruimte voor verbetering  
Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, dus ook waar het de gedragsregels betreft, de 
bekendheid hiervan onder sportvissers en de naleving ervan. Zo zal de sportvisserij nadrukkelijk de 
zorgplicht van iedere sportvisser voor de door hem of haar gevangen vis als uitgangspunt nemen 
voor de optimalisering van de gedragsregels en waar mogelijk haar eigen voorlichting en 
handhaving verder intensiveren.  
 
Kamervragen 
Bij de behandeling van het onderzoek in de Tweede Kamer had de PVV een kritische vraag over het 
rapport. De partij drong aan op een verdere aanscherping van de controle en handhaving van de 
sportvisserij. Staatssecretaris Bleker antwoordde hierop: ‘De aangescherpte gedragscode is door 
de sportvisserij zelf ontwikkeld. Als de leiding van de sportvisserij en de sportvissers zelf daarmee 
actief bezig zijn, vind ik dat een mooi voorbeeld van mensen in de samenleving die zelf de 
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verantwoordelijk nemen om beter en op een diervriendelijke manier hun sport te beoefenen. Dat 
vind ik geen aanleiding om het toezicht aan te scherpen.’  
 
 

Beleidsthema’s zee en kustwateren 
 
Nettenvrije zone langs de kust 
Het Netherlands Institute for the Law of the Sea, NILOS, van de rechtenfaculteit van de Universiteit 
van Utrecht heeft voor Sportvisserij Nederland onderzocht of via wetgeving een generieke 
nettenvrije zone van 250 meter te realiseren is. Op basis van de uitkomsten van NILOS is 
Sportvisserij Nederland in overleg gegaan met het ministerie van EL&I (voorheen LNV).  
 
Recreatieve staand wantvisserij 
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft in 2010 een onderzoek plaatsgevonden naar de 
mogelijkheden voor het op beperkte schaal toestaan van het recreatief vissen met staand want. Dit 
om tegemoet te komen aan de wens van een kleine groep eilandbewoners om hun recreatieve 
staand wantvisserij na 1 januari 2011 te kunnen voortzetten. 
In december is aan het ministerie van EL&I een advies gepresenteerd. Onder andere Sportvisserij 
Nederland, het Wereld Natuur Fonds en de Stichting de Noordzee zijn van mening dat het opvolgen 
van het advies, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de reikwijdte, leidt tot ongewenste 
ontwikkelingen. In een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Bleker hebben betrokken 
organisaties voorgesteld om ten behoeve van enkele eilandbewoners een beperkte lengte staand 
want in de Waddenzee toe te laten op basis van vergunning. Met bepaalde vergunningvoorwaarden 
kan worden gestuurd door toewijzing van visvakken, netlengte, tijdzonering en andere technische 
regels. In 2011 zal de overheid met beleid komen. 
 
Uitkoop staand wantvisserij IJmuiden 
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Noordwest Nederland hebben de samenwerking met de 
beroepsvisser bij de pieren van IJmuiden geëvalueerd. De al in 2009 getroffen regeling is in 2010 
gecontinueerd. Hierin is opgenomen dat binnen een straal van 250 meter niet meer door de 
beroepsvisser gevist zal worden aan de buitenzijde van de pieren, waarmee een stuk 
hengelsportplezier is gegarandeerd. 
  
Renovatie pieren IJmuiden 
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Noordwest Nederland zijn nauw betrokken bij het proces 
voor de renovatie van de pieren van IJmuiden. Samen met Rijkswaterstaat wordt gekeken naar 
verbetering van de sportvisserijmogelijkheden. In de toekomst wordt onderzocht  hoe het 
medegebruik door de sportvisserij bij de renovatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd, 
zowel juridisch als feitelijk.  
 
Afsluitdijk 
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt om aan de veiligheidsnormen te voldoen. De 
provincies Friesland en Noord Holland, Rijkswaterstaat en het ministerie van EL&I werken samen 
om tot overeenstemming te komen over de besluitvorming over de toekomst van de Afsluitdijk. In 
2011 wordt een besluit genomen over de renovatie van de dijk, waarbij er aandacht is voor onder 
meer recreatie, natuur, duurzame energie en mobiliteit. Tevens zou er een proeftuin voor zilte teelt 
/ aquacultuur moeten komen. Sportvisserij Nederland is betrokken bij het overleg en zet in op 
optimale vismigratiemogelijkheden, goede zoet/zout overgangen, continuïteit in aasvoorziening 
voor de zeesportvisserij en optimale sportvisserijmogelijkheden. 
  
Project Windmolenparken 
Sportvisserij Nederland is actief betrokken in de discussies over windparken op de Noordzee. In 
2011 zal Rijkswaterstaat een keuze maken en bepalen of sluiting van windparken of -beperkt- 
openstellen mogelijk is. Het idee van Sportvisserij Nederland om een visecologische meerwaarde 
van de windmolenparken te creëren door het aanbrengen van substraat, wordt door enkele partijen 
bekeken.  
 
Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) 
Eind december 2009 heeft Sportvisserij Nederland naar het Europees Parlement haar zienswijze 
gestuurd over het toekomstig visserijbeleid. Via de European Anglers Alliance, waarin Sportvisserij 
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Nederland participeert, is in 2010 veel gelobbyd. De Europese Visserij Commissie zal in april 2011 
komen met de eerste voortstellen tot herziening van het GVB.  
Om optimale visserijmogelijkheden te waarborgen is de inzet dat de sportvisserij als stakeholder 
wordt opgenomen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie. 
 
Duik de Noordzee Schoon 
In 2010 heeft Sportvisserij Nederland een bijdrage geleverd aan het project Duik de Noordzee 
schoon. Tijdens een schoonmaakdag is bij toeval een oud oorlogsschip ontdekt. Het schip zou 
geruimd moeten worden. Er zijn echter maar weinig wrakken in de zee die voor sportduikers en 
sportvissers interessant zijn. Na inspanningen van onder meer Sportvisserij Nederland is de sloop 
van dit schip een halt toegeroepen.  
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een doorsnede van 80 cm, negen van deze cilinders worden aan elkaar vastgemaakt tot één unit 
van 2,4 m x 2,4 m x 1, 3 m). In vier vijvers zijn gaaskooien geplaatst van 12 tot 67 units. 
  
In maart 2010 zijn de vijvers visserijkundig onderzocht. Dit werd sterk bemoeilijkt door de 
gaaskooien. De effectiviteit van deze bemonstering was daarom een stuk lager dan de nulmeting. 
De visgegevens zijn hierdoor niet goed vergelijkbaar. Daarom zijn er ook enquêtes uitgevoerd 
onder de deelnemende verenigingen. Vijf van de zes verenigingen zijn positief over de geplaatste 
gaaskooien. Naar de mening van het bestuur van de verenigingen en van hun leden is er minder 
overlast van aalscholvers en zijn de vangsten beter. Het is zelfs zo dat dicht naast de kooien de 
beste vangsten worden gedaan. Veel sportvissers vissen dan ook speciaal dichtbij de kooien. De 
vereniging die niet positief was, geeft als oorzaak aan dat in hun water te weinig kooien waren 
geplaatst. Bovendien was de schade al zo groot dat er geen paaibestand meer aanwezig was van 
diverse vissoorten. 
  
Kruiskarpers 
Om de schade van aalscholvervraat te compenseren zetten veel verenigingen vis uit, waaronder  
blankvoorn. Hierdoor wordt echter juist de aantrekkende werking op aalscholvers groter. Daarbij is 
het geen structurele oplossing omdat de uitzetting jaarlijks moet worden herhaald.  
In deze proef worden zogenaamde kruiskarpers uitgezet. In negen visvijvers is in november 2009 
totaal 2.500 kg kruiskarpers uitgezet met een verschillende bezettingsgraad per vijver. In juni 
2010 is in een vijver 300 kg uitgezet. 
Gedurende het project zijn drie enquêtes gehouden onder de deelnemende verenigingen. In het 
voorjaar van 2011 zijn in drie vijvers een aantal kruiskarpers gevangen met behulp van zegen en 
het elektrisch schepnet. Uit de enquêtes blijkt dat in acht van de tien visvijvers de kruiskarpers 
goed zijn gevangen. De verenigingen geven als gemiddeld rapportcijfer een 8. Eén vereniging gaf 
een 5. In enkele visvijvers werden de kruiskarpers heel goed gevangen. Uit dit onderzoek blijkt dat 
het uitzetten van kruiskarpers in visvijvers wel een goede oplossing is. 
 
Vervolg 
Het bestuur van Sportvisserij Nederland heeft besloten om als vervolg op de aalscholverprojecten 
een deel van het subsidiefonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden beschikbaar te stellen voor 
aalscholvermaatregelen. In totaal is 30.000 euro beschikbaar. Daarvoor worden kruiskarper 
uitzettingen gesubsidieerd en de aankoop van materialen voor gaaskooien. Eind 2010 is er al 2.400 
kg kruiskarpers uitgezet in twaalf visvijvers. In Limburg worden de uitzettingen mede 
gesubsidieerd door Sportvisserij Limburg. 
 
 

Visstandbeheercommissies en visplannen 
 
In november 2009 heeft de minister van LNV het nieuwe beleid bekend gemaakt ten aanzien van 
visplannen en visstandbeheercommissies (VBC’s). In essentie komt het er op neer dat de VBC’s 
verplicht zijn om gezamenlijk visplannen op te stellen. Het ministerie steunt het beleid door een 
subsidie te verstrekken voor het extra stimuleren en begeleiden van de VBC’s. Het gesubsidieerde 
VBC-stimuleringsproject wordt gezamenlijk uitgevoerd door Sportvisserij Nederland en de 
Combinatie van Beroepsvissers en loopt tot september 2011.  
 
Omdat eind 2009 de verplichting werd opgelegd om binnen een jaar een visplan op te stellen is er 
in 2010 veel inzet geweest voor de begeleiding van de VBC’s. Daarbij is gefocust op de vijftien 
VBC’s voor de Rijkswateren, de grote meren, rivieren en kanalen. De begeleiding kreeg vorm door 
het actief deelnemen aan vergaderingen, het verzamelen van gegevens waaronder visstanden en 
visserijgegevens, en het opstellen van visplannen. In totaal zijn in dit verslagjaar elf visplannen 
voor de Rijkswateren opgeleverd. Daarnaast is er ondersteuning geboden bij de oprichting van één 
VBC’s op de Rijkswateren (Twentekanaal). 
 
Tevens werd gewerkt aan de ondersteuning van de VBC’s voor waterschapsgebieden. In 2010 zijn 
voor drie waterschapsgebieden visplannen opgeleverd. Daarnaast is er gewerkt aan vijf concept 
visplannen. Tevens lopen er begeleidingstrajecten voor de oprichting van VBC’s voor zeven 
waterschapsgebieden. 
 
De opgeleverde visplannen zijn beoordeeld door Rijkswaterstaat. Getoetst is of de ecologische 
doelstellingen voor vis niet geschaad worden door de visplannen. Uit de toetsing kwam naar voren 
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dat veel visplannen als groeidocument nog niet compleet zijn. In 2011 wordt gewerkt aan de 
verdere invulling van de visplannen.  
 
VBC-website en contactdag 
In 2010 is de website www.visstandbeheercommissie.nl ontwikkeld. Op deze website is algemene 
informatie over VBC’s te vinden en de VBC’s kunnen er zelf mededelingen op plaatsen. Hierdoor 
wordt de kennisuitwisseling gestimuleerd en wordt de visserij transparanter.  
Om de kennisuitwisseling te bevorderen heeft Sportvisserij Nederland samen met de Combinatie 
van Beroepsvissers een VBC-contactdag georganiseerd welke in april plaatsvond in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Ruim 130 belangstellenden bezochten deze informatieve dag. Onder hen de minister van 
LNV, Gerda Verburg, die een toespraak heeft gehouden.  
In dit verslagjaar zijn er twee VBC-nieuwsbrieven uitgegeven en is in diverse media van 
Sportvisserij Nederland positief over de VBC’s gepubliceerd. 
 
Samenwerking 
De samenwerking tussen de Combinatie van Beroepsvissers en Sportvisserij Nederland kreeg 
vooral vorm tijdens het maandelijks afstemmingsoverleg. In de tweede helft van het jaar ontstond 
er veel discussie over schubvisbenutting. De beroepsvisserij koos als strategie om zwaar in te 
zetten op het verkrijgen van schubvisrechten en extra mogelijkheden om schubvis te oogsten. 
Sportvisserij Nederland ziet geen heil in deze strategie en heeft hiertegen stelling genomen. Wat 
de sportvisserij betreft moet er eerst een goed beeld komen van de huidige visstand en van de 
visserijactiviteiten van zowel sport- als beroepsvisserij. Zoals uit de toetsing van de visplannen 
blijkt is daar nog veel werk te verzetten.  
Het is landelijk een trend dat visbestanden afnemen doordat het water voedselarmer wordt. Verder 
wordt er reeds veel schubvis geoogst door beroepsvissers en onttrekken sportvissers vooral 
snoekbaars. Of er nog ruimte is voor extra onttrekking is zeer de vraag.  
De sportvisserij zal alleen meewerken aan extra mogelijkheden voor de beroepsvisserij als dit het 
sportvisserijbelang dient. Sportvisserij Nederland ziet overigens zeker mogelijkheden voor 
samenwerking met de beroepsvissers onder andere op het gebied van toerisme, recreatie en 
vismonitoring. 
 
 

Verbetering vismogelijkheden 
 
Kort Advies 
In 2010 zijn ruim dertig Kort Advies projecten uitgevoerd, waarbij bij 25 een visserijkundig 
onderzoek werd uitgevoerd. Bij het visserijkundig onderzoek wordt met zegen en een elektrisch 
schepnet een deel van de visstand gevangen en beoordeeld. Ook de inrichting van het water wordt 
meegenomen in de beoordeling. Van elk project is een rapport opgesteld dat aan de 
visrechthebbende is aangeboden. Bij verschillende verenigingen is een presentatie gegeven over de 
resultaten.  
De hoofdzaak van de klachten van de opdrachtgevers is slechte vangsten. Uit de onderzoeken blijkt 
dat vaak hele jaarklassen brasems en blankvoorns ontbreken. In de meeste gevallen wordt dit 
veroorzaakt door aalscholverpredatie. Voor een deel van de wateren worden structuren aanbevolen 
zoals bomen of gaaskooien. Daarnaast worden ook inrichtingsmaatregelen voorgesteld zoals de 
aanplant van water- en oeverplanten en verontdieping.  
 
Kort Advies projecten 2010 
Opdrachtgever, locatie 
HSV Ons Genoegen, Roermond 
HSV De Meun/EVHV de Winde, Rheden 
HSV Noordervaart, Meijel 
HSV DE Hering/Sportvisserij Limburg, Schindveld 
HSV Ons Eiland-Rijnwaarden, Lobith 
AUHV, Houten 
HSV Onder Ons, Tiel 
HSV Haal op, Hoensbroek 
HSV de Forel, Reuver 
Visserijvereniging De Hengelsport, Zwolle  
Nistelrodese HSV, Nistelrode 
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Verbetering van de kwabaalstand in Nederland 
In oktober 2010 zijn evenals in 2009 ongeveer tweeduizend juveniele kwabalen uitgezet in de 
Brabantse beek de Beerze. De vissen uit 2009 zijn teruggevangen en de conditie en groei bleken 
goed te zijn. Inmiddels zijn vijf waterschappen aangesloten bij het kwabaalproject begeleid door  
Sportvisserij Nederland met als doel de kwabaalpopulatie in Nederland te versterken. Er wordt 
nauw samengewerkt met het Belgische Instituut voor Natuur en Bos onderzoek, INBO. Dit instituut 
heeft veel onderzoek gedaan naar de kwabaal en de vis in 2005 geherintroduceerd in het Vlaamse 
gewest. In de beek de Grote Nete, nabij Balen, zijn in juni 2010 de eerste nakomelingen 
waargenomen na de herintroductie.   
 
Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van verschillende genetische stammen in 
Nederland zijn diverse monsters verzameld van kwabaalweefsel. Deze worden in 2011 
geanalyseerd.  
Als potentiële geschikt habitat voor kwabaal heeft Hoogheemraadschap Noorderzijlvest het 
Peizerdiepsysteem laten testen. Het oude deel van het systeem was redelijk tot goed maar het net 
herstelde deel van de beek heeft meer tijd nodig om te ontwikkelen voor het geschikt is als 
kwabaalhabitat. Het wachten is vooral op de ontwikkeling van de holle oevers en schaduwbiedende 
vegetatie.  
 
Elft 
De elft wordt met uitsterven bedreigd. Vier jaar geleden is een internationaal project gestart voor 
de herintroductie van deze vis, ook wel meivis genoemd. Het betreft een project van de EU waarin 
Sportvisserij Nederland participeert. De eerste fase van vier jaar onderzoek is eind 2010 
afgesloten. Bij hoge uitzondering heeft de EU wederom voor vier jaar subsidie toegekend aan dit 
project. In de komende vier jaar gaat gewerkt worden aan het opzetten van een kleine 
elftenkwekerij in Duitsland waar ook ouderdieren gehouden worden. De kweek van 
elftenlarven gaat voorlopig door en heeft al geleid tot de vangst van jonge vissen van tien 
centimeter in het Duitse Emmerik. In 2011 is ook een monitoring voorzien naar jonge vissen in het 
Benedenrivierengebied. 
 
Living North Sea – Een Noordzee vol leven  
Het Living North Sea project legt de focus op sleutelproblemen en oplossingen voor vismigratie. 
Het team bestaat uit vijftien organisaties die in zeven Noordzeelanden op diverse manieren werken 
aan de herverbinding van rivieren en delta’s rondom het Noordzeegebied. Het project is 

HSV Barneveld, Barneveld 
VNV, Biddinghuizen 
HSV De Voorn, Nieuwleusen 
HSV De Rietvoorn, Doetinchem 
KEHV De Ruischvoorn, Tilburg 
HSV De Brasem, Dalfsen 
AUHV, Leidsche Rijn, Utrecht 
AUHV, Lageweide, Utrecht 
HSV De Wiejert, Limbricht 
HSV De Snoek & Water Natuurlijk, Heemskerk 
HSV Deest, Deest 
ZHV-Zelhem, Zelhem 
HSV De Karper, Winterswijk 
HSV Ons Vermaak, Bergeijk 

Regionale adviesprojecten 2010 
Inventarisatie AAB wateren, Bommelerwaard, Delft 
Federatie Midden Nederland, Doetinchem, Borculo, Bredevoord, Winterswijk, 
Heelweg 
Sportvisserij Oost Nederland, Lemelerwaard  
Sportvisserij NoordWest Nederland, Geestmerambacht 
Sportvisserij Oost Nederland, de Baalder, Hardenberg 
Sportvisserij Oost Nederland, diverse wateren Hardenberg 
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gedeeltelijk gesubsidieerd door het EU Interreg Noordzee programma en vanuit Cetsi, fonds 
ruimtelijke ordening. 
 
Het partnerschap richt zich op: 
• Kennishiaten aanpakken betreffende vispopulaties die afhankelijk zijn van vrije 

bewegingsruimte tussen de Noordzee en zoetwatersystemen. 
• Innovatieve maatregelen voor vismigratie. 
• Samenwerking met lokale watermanagers, organisaties en politici. 
• Creëren van grotere publieke bekendheid over Living North Sea, haar doelen en toekomstige 

prestaties. 
 

Het project heeft een looptijd van september 2009 tot eind december 2012. Sportvisserij 
Nederland heeft in 2010 (mee)gewerkt aan: 
• Eerste uitzetting sinds honderd jaar van zalmpjes op de Roer/Maas. Het onderzoek is gestart 

naar stroomafwaartse migratie langs waterkrachtcentrales en andere barrières. 
• Mapping van vismigratiebarrières rondom de Noordzee. 
• Diverse internationale meetings & congressen over vismigratie. 
• Diverse publicaties over vismigratie. 
 
Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 
Met het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden kunnen aangesloten 
hengelsportverenigingen en federaties een subsidie aanvragen bij Sportvisserij Nederland voor 
projecten ter verbetering van de sportvisserijmogelijkheden. In 2010 zijn daarvoor 28 aanvragen 
ingediend waarvan er 24 gehonoreerd werden. Hierbij is in totaal een bedrag van 206.868 euro 
toegezegd aan verenigingen en federaties waarmee zij projecten realiseren zoals het aanleggen 
van vissteigers, visstoepen, clubhuizen, visbotenhavens, het visvriendelijk inrichten van een 
viswater, aanleggen van paaiplaatsen voor vis en het maken van een regionaal vis-tv programma.  
Hengelsportvereniging de Heksenberg gaat bijvoorbeeld naast hun visvijver een ondiepe vijver 
aanleggen. In deze vijver heeft de vis betere paaimogelijkheden en het biedt de jonge vis een goed 
opgroeigebied.  
In totaal zijn er in dit verslagjaar veertien projecten uit 2009 en 2010 gerealiseerd waarvoor een 
bijdrage uit het fonds was toegezegd. Eén daarvan werd gerealiseerde door hengelsportvereniging 
de Poepenkolk uit Elburg. Zij maakte ontoegankelijk viswater op een relatief eenvoudige wijze 
toegankelijk. Het pad naar het water bestond uit steenstort van basaltblokken. Door middel van 
fijnere steensoort over de basaltblokken aan te brengen is een toegangspad gemaakt naar een 
betonplaat die als ruime visplaats fungeert. Op deze manier zijn dertig visplaatsen gerealiseerd aan 
het Drontermeer.  
 

Aanvrager Maatregel/ doel/ project 
HSV Vitoge Nieuwkoop 5 Vissteigers voor jeugd 
HSV De Poepenkolk 30 Visplaatsen met stelconplaten 
HSV Heksenberg Aanleg van paaivijver voor vis 
HSV ONI bouwen van een clubhuis 
HSV Ons Genoegen Hengelo Aanleg van een vissteiger 
Visserijvereniging De Hengelsport Aanlegplaatsen voor boten 
HSV Dobbervreugd Aanleg van 7 vissteigers 
HSV De Snoek Aanleg van demontabele visvlonders  
HSV Ons Vermaak Kampen Aanleg van visplaatsen 

HSV Westmaas 
Aanleg van vissteiger voor mindervaliden 
en jeugd  

HSF Groningen Drenthe Vernieuwen van de vissteiger 

HSF Groningen Drenthe 
Aanleggen van 3 vissteigers voor minder 
validen 

HSF Groningen Drenthe Aanleg van 13 tweepersoons vissteigers 
HSF Groningen Drenthe Aanleg van 10 tweepersoons vissteigers 

HSV Ons Genoegen Woudenberg 
Vissteiger voor minder validen met 
toegangspad 

HSV Willem Barendsz Lottum Aanleg van 6 visvlonders/-steigers 



16 
 

HSF Oost Nederland 
Aankoop van een toegangsweg naar het 
water 

HSV De Vaart-Poscar Inrichting van het clubhuis 

Sportvisserij Zuidwest Nederland 
Pilot: Forelvissen als toeristisch recreatief 
product 

HSV De Breuly Aanleg van 9 vissteigers 
HSV Weggebrekker Bouwen van een clubhuis 
Sportvisserij Zuidwest Nederland Regio TV programma Vissen in Zuid Holland 

HSV Geulle 

Plaatsen van palen met draad voor de 
ontwikkeling van waterplanten en plaatsen 
van beschoeiing 

HSF Friesland Aanleg van 40 schanskorven als visplaatsen 
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Hoofdstuk 4   
Kennis en informatie 
 
Onderzoek en voorlichting zijn wezenlijk om meer kennis over vissoorten en sportvissers 
te verkrijgen, zodat gerichter beleid, inrichting- en beheermaatregelen kunnen worden 
gerealiseerd. Soms gaat het om meer fundamenteel onderzoek. Meestal echter om 
praktijkonderzoek of het vergaren en het ontsluiten van bestaande onderzoeksgegevens.  
 
 

Onderzoek 
 
Landelijk onderzoek sportvisserij  
Onderzoeksinstituut IMARES is in opdracht van het ministerie van EL&I gestart met het project 
‘dataverzameling recreatieve visserij’. Met dit project geeft het ministerie invulling aan de EU-
verplichting aan de lidstaten om de recreatieve vangsten in kaart te brengen. Primair is het 
onderzoek bedoeld om inzicht te krijgen in de recreatieve vangsten van kabeljauw, paling, haaien 
en roggen. Hierover moet het ministerie in 2011 (kabeljauw), 2012 (paling) en 2013 (haaien en 
roggen) aan de EU rapporteren. In overleg met Sportvisserij Nederland is het project uitgebreid 
met vragen over uitgavenpatroon, tevredenheid en motivatie. Ook de binnenvisserij is er 
nadrukkelijk in betrokken. Het is de bedoeling dat het project leidt tot een structureel 
sportvisserijonderzoek dat één keer in de twee jaar wordt uitgevoerd.  
 
Het IMARES-onderzoek, waarin Sportvisserij Nederland actief en financieel participeert, bestaat 
drie uit verschillende onderdelen: 
- enquête: aan een groep van 52.000 huishoudens zijn vragen gesteld met betrekking tot de 

sportvisserij.  
- logboekregistraties: uit de respondenten van deze enquête is een groep van 2.000 sportvissers 

(500 zout, 500 zoet, 1.000 beide) geselecteerd die vanaf 1 maart gedurende een jaar een 
logboek van hun vangsten bijhouden.  

- veldwerk: ter verificatie van de gegevens uit de enquêtes en de logboeken wordt veldwerk 
uitgevoerd. Dit bestaat uit maandelijkse bezoeken aan de pier van IJmuiden en aan een 
charterschip en door de hengelvangstregistratie van wedstrijden op het strand van Castricum.  

 
Een belangrijk aspect van het onderzoek is het testen van een betrouwbare methode om gegevens 
te verzamelen. Enquêtes waarbij de ondervraagden een beroep moeten doen op hun geheugen, 
leiden vaak tot fouten door overschatting. In het nieuwe onderzoek wordt daarom gewerkt met het 
maandelijks bijhouden van logboeken. Door TNS/NIPO wordt in 2011 een afsluitende enquête 
uitgevoerd. Hierin worden ook specifieke vragen vanuit Sportvisserij Nederland opgenomen. In de 
loop van 2011 wordt de eindrapportage verwacht.  
 
Snoekbaarsonderzoek 2007-2010 
Samen met Rijkswaterstaat Zuid-Holland en de Waterdienst is de afgelopen jaren onderzoek 
uitgevoerd door VisAdvies naar de migratie van snoekbaars in het gebied van de benedenrivieren. 
Hierbij is gebruik gemaakt van snoekbaarzen met transponders en het NEDAP trail systeem 
(zender-ontvanger). Dit leverde 1698 registraties op. De snoekbaars bleek het meest actief tussen 
zonsondergang en zonsopkomst. Kunstwerken zoals in de Maas beperken de migratie. De migratie 
verschilt tussen de verschillende gebieden en varieerde gemiddeld van 12 km voor de Maas tot 35 
km voor het Haringvliet. De meeste vissen blijven in het ‘eigen gebied’. Sommige individuen bleken 
wel grote afstanden af te leggen, zelfs tot in Duitsland. De uitspoeling naar zee bij de 
Haringvlietdam wordt geschat op 10 procent en vindt vooral plaats bij hoge afvoeren. De migratie 
in de winter is zeer beperkt. 
 
Onderzoek exotische rivierkreeften in Gouda 
Op verzoek van de Goudse HSV Viswaterverpachting heeft Sportvisserij Nederland samen met een 
beroepsvisser onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van exotische rivierkreeften in de 
stadswateren van Gouda. Het ging om de rode Amerikaanse rivierkreeft. Door een merk- en 
terugvang experiment werd duidelijk dat de dichtheid ligt tussen 300 en 800 kilo per hectare, wat 
neerkomt op één tot drie kreeften per m2. Vermoedelijk heeft deze hoge dichtheid een groot effect 
op de omgeving. Zowel waterplanten, ongewervelde dieren, amfibieën en vissen kunnen negatieve 
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effecten ondervinden van deze rivierkreeften. Daarnaast kunnen de kreeften de bodem omwoelen 
wat gevolgen heeft voor de helderheid en waterkwaliteit. Door het graven van tunnels en gaten 
kunnen de dieren instabiliteit van de oevers veroorzaken.  
Bij het bestrijden van de kreeften wordt gedacht aan het wegvangen met fuiken en het uitzetten 
van roofvis. Tot nu werd het onderzoek uitgevoerd door de sport- en beroepsvisserij. Gezien de 
oeverproblematiek is het hoogheemraadschap van Rijnland gevraagd om meer aandacht aan de 
kreeftenproblematiek te besteden. Het vormt inmiddels ook een thema van het KRW-
Innovatieprogramma, waarbij inmiddels meerdere waterschappen zijn betrokken.  
 
Vismaatlatten Kader Richtlijn Water  
De visstand is een van de biologische kwaliteitselementen van de Kader Richtlijn Water. Hiervoor 
zijn maatlatten opgesteld voor de beoordeling, doelafleiding en het formuleren van maatregelen. 
Waterbeheerders hebben deze uitgewerkt in de waterbeheer- en stroomgebiedbeheerplannen. De 
uitvoering van de plannen is mede bepalend voor de ontwikkeling van vissoorten, 
visgemeenschappen en -daarvan mede afhankelijk- de visserijmogelijkheden. Voor de sportvisserij 
als ‘watergebruiker’ en visserijbeheerder is het van belang dat (vis)doelstellingen realistisch en 
haalbaar zijn.  
 
Vanuit de maatschappelijke participatie bij het KRW-proces rezen er bij Sportvisserij Nederland 
vragen rond de inhoud en toepassing van deze maatlatten voor plassen, meren, kanalen en sloten 
(de M-watertypen). Sportvisserij Nederland heeft Adviesbureau Tauw gevraagd een onafhankelijk 
onderzoek uit te voeren naar de KRW-maatlatten voor vis. De conclusies uit het onderzoek maken 
duidelijk dat de KRW-visdoelen om herziening vragen. Hiervoor wordt een aantal aanbevelingen 
gedaan. De uitkomsten zijn onder andere gepresenteerd op het Vissennetwerk en gepubliceerd in 
het vaktijdschrift H2O. Tevens zijn de uitkomsten ingebracht in de landelijke evaluatie van de 
KRW, welke in 2011 wordt afgerond.  
 
 

Databestanden 
 
Piscaria 
Piscaria is een database applicatie die wordt gebruikt voor de opslag en analyse van 
visstandgegevens. De applicatie is in 2004 tot stand gekomen door een overeenkomst tussen de 
STOWA en de OVB en voortgezet door Sportvisserij Nederland. Piscaria is een landsdekkende bron 
met gegevens, opgebouwd uit gegevens uit gestandaardiseerde visstandonderzoeken. Er zijn 
momenteel 171 geregistreerde gebruikers zoals adviesbureaus, waterschappen, 
onderzoeksinstituten, beroepsvissers en hengelsportorganisaties. Zij leverden in dit verslagjaar 
data aan uit 35 nieuwe objecten.  
 
Kennisbank uit VISpas-database 
Vanuit Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederaties en lokale hengelsportverenigingen is er 
behoefte aan inzicht in trends in de uitgifte van de VISpassen. Het gaat hierbij specifiek om het 
visualiseren en analyseren van de jaarlijkse aantallen en het opstellen van een profiel van de 
sportvissers als afnemers van de VISpassen. Deze informatie geeft een beter inzicht in:  
- de afzet van VISpassen, zowel landelijk, federatief, als lokaal. 
- de kenmerken van de Nederlandse sportvisser op basis van de bij de VISpas vastgelegde 

gegevens, zoals woonplaats en leeftijd.  
 
Met behulp van deze informatie kan gericht ondersteuning worden geboden aan bijvoorbeeld 
verenigingen en federaties, zoals het opzetten van publiekscampagnes. Om dit te realiseren is in 
2010 het project Kennisbank VISpas gestart waarin een database is ontwikkeld. Hiermee is het 
mogelijk snel een overzicht te maken van het aantal Kleine VISpassen per federatie, provincie of 
gemeente. Deze data worden vervolgens gepresenteerd in grafieken. In 2011 wordt het project 
uitgebreid met de gegevens van de houders van de VISpas.  
 
Toenemende belangstelling voor hengelvangstregistratie 
Individuele sportvissers kunnen online hun vangsten invoeren op de speciale site via 
hengelvangstenregistratie online (HVR Online). De hengelvangstresultaten van wedstrijden worden 
ingevoerd door de HVR-coördinator van de betreffende hengelsportvereniging. De gegevens geven 
een beeld van de vissoorten en aantallen die in bepaalde wateren worden gevangen. Voor de 
hengelsportverenigingen kunnen deze gegevens een waardevol beeld geven over de visstand in 
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hun water. Ook landelijk kan de sportvisserij de gegevens gebruiken om trends in de visstand te 
bepalen en te onderbouwen met cijfers. HVR blijft groeien en steeds meer mensen zien het belang 
hiervan in.  
 
De VBC IJssel plus had belangstelling voor de visstandgegevens van de IJssel. Er ging daarom 
speciale aandacht uit naar de IJsselwedstrijden. Sportvisserij Nederland heeft samen met 
Sportvisserij Oost-Nederland een HVR opgezet bij de wedstrijden langs de IJssel, waaronder de 
barbeelwedstrijd 2010. Tijdens de wedstrijd werden er weinig barbelen gevangen, maar wel dertien 
andere vissoorten.  
 
Voor een goede HVR is een juiste visherkenning noodzakelijk. Vooral de nieuwe exotische vissen 
leveren nogal wat problemen op wat betreft de herkenning. Daarom werd in samenwerking met de  
Stichting RAVON en LNV de zoekkaart exotische vissen ontwikkeld. Alle nieuwkomers zijn nu 
gemakkelijk te herkennen.  
 

Ontwikkelingen deelname aan HVR Online 

  2007 eind 2008 eind 2009  eind 2010 

Licenties 49 87 131 177 

Wateren 786 1207 1296 2066 

Rapporteurs 510 1728 3191 4956 

Geregistreerde sessies 1677 19563 23659 31772 
 
 

Uitwisseling 
 
Vissennetwerk 
Het Vissennetwerk bestaat sinds 2003 en heeft ruim 400 leden. Naast Sportvisserij Nederland 
droegen ook dit jaar de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de Unie van 
Waterschappen financieel bij. Jaarlijks worden vier bijeenkomsten gehouden met uiteenlopende, 
actuele thema’s. Daarnaast voorziet het Vissennetwerk in de behoefte van onderlinge contacten en 
het uitwisselen van informatie. De thema’s worden bepaald door het jaarlijks invullen van een poll 
op de website www.vissennetwerk.nl. Het programma wordt daarna samengesteld door de 
stuurgroep. Deze bestaat uit vijf mensen van Sportvisserij Nederland en zeven personen die 
werkzaam zijn bij organisaties in Nederland en Vlaanderen met expertise op het gebied van vis.  
 
Bijeenkomsten vissennetwerk 2010 
Samenwerking Thema Locatie 
 Flora en Faunawet en Natura 2000 Hank 
RAVON, werkgroep Exoten Exotische vissen Bilthoven 
Waterdienst RWS, 
Lelystad 

Evaluatie KRW, maatlatten en intercalibratie Lelystad 

INBO, België Herintroductie en herstel vissoorten Meerhout, België 
 
Kennisdocumenten  
Sportvisserij Nederland heeft tot nu toe een reeks van 32 kennisdocumenten samengesteld over 
verschillende zoetwater- en zeevissoorten. Het meest recente kennisdocument is gemaakt over de 
blankvoorn (Rutilus rutilus), een van meest algemene en bekende vissoorten in Nederland. 
In het kennisdocument is een veelheid aan informatie opgenomen. Wetenschappelijke kennis en 
weetjes zijn erin gebundeld zodat het voor iedereen interessant is om te lezen.  De 
kennisdocumenten zijn als pdf te downloaden via de website van Sportvisserij Nederland .  
 
Bibliotheek  
In dit verslagjaar werd de verzameling sportvisserij boeken uitgebreid met 113 stuks. Aan de 
wetenschappelijke collectie werden 69 boeken toegevoegd, 347 rapporten, 86 overdrukken en 137 
artikelen. De digitale beeldbank omvat steeds meer afbeeldingen met onder meer diverse 
vissoorten en visstekken. In dit verslagjaar werden 4910 beelden toegevoegd.  
De bibliotheek wordt regelmatig door buitenstaanders bezocht, tevens wordt er gebruik gemaakt 
van de digitale dienstverlening.  
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Hoofdstuk 5  
Visdocumenten, regelgeving en controle  
 
De sportvisserij is gebaseerd op tal van publiek- en privaatrechtelijke regels. Om in de 
binnenwateren te vissen is een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende 
nodig. De VISpas en bijbehorende Lijsten van Viswateren, die wordt verstrekt door de 
hengelsportverenigingen binnen Sportvisserij Nederland, geeft d aangesloten 
sportvissers het recht om in heel veel Nederlandse wateren te vissen. Via ruim duizend 
hengelsportcontroleurs en eigen Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) zien de 
hengelsportorganisaties zelf toe op naleving van de visserijregels. 

 

Ontwikkelingen 
 
In de afgelopen vier jaar is de VISpas uitgegroeid tot hét document van de georganiseerde 
sportvisserij. Het aantal leden bij de aangesloten verenigingen is in 2010 opnieuw met ruim 10.000 
personen gestegen. De procedures rondom de uitgifte en de facturering verlopen steeds beter, 
waarbij het softwarepakket HSV Ledenadministratie een belangrijke rol speelt.  
 
De huidige technieken zorgen ervoor dat administratieve handelingen grotendeels digitaal kunnen 
worden verwerkt. Daarbij is de sectie veelgestelde vragen (FAQ) op de website www.vispas.nl 
uitgebreid en gecategoriseerd. Door deze veranderende werkwijzen heeft de afnemer snel een 
duidelijk inzicht van de voortgang van zijn aanvraag, voor de organisatie is hierdoor het telefoon- 
en e-mailverkeer afgenomen.  
 
De definitieve aanvragen lidmaatschap worden vanaf april 2010 direct bij binnenkomst ingescand. 
Door een koppeling met de website van Sportvisserij Nederland kan degene die de aanvraag heeft 
ingestuurd vanaf dat moment zien hoe het met de aanvraag staat en wanneer de VISpas wordt 
verzonden. De gescande machtigingen worden digitaal ter beschikking gesteld aan de verenigingen 
via HSV Online.  De VISpassen die voor 1 juli retour zijn gekomen werden in dit verslagjaar 
gesorteerd door mensen van de sociale werkplaats BIGA. 
 
 

Visdocumenten 
 
In totaal is het aantal uitgegeven VISpassen gestegen tot ruim 464.000! Hiermee zijn sinds 
invoering van de VISpas 113.000 meer sportvissers lid van een vereniging binnen de koepel van 
Sportvisserij Nederland. 
 
In 2010 zijn door de sportvisserij vier soorten VISpassen aangemaakt. Waren er van de extra 
VISpas in 2009 nog twee varianten (binnen en buiten de federatie), vanaf 2010 is hier één type  
extra VISpas voor in de plaats gekomen. Hiermee komt ook de federatieve afdracht te vervallen 
aan de tweede federatie waar de visser lid van is. Eerder verviel al de landelijke afdracht voor de 
lidmaatschappen van meer dan één vereniging. De Vispassen zijn de lidmaatschapsbewijzen van de 
900 aangesloten verenigingen. De VISpas is landelijk uniform en dus heel herkenbaar en 
communiceerbaar. Elke vereniging heeft haar eigen logo op de VISpas staan, zodat de pas als 
lidmaatschapsbewijs voor die vereniging ook herkenbaar is. Uitgegeven worden: 

 VISpas 
 jeugdVISpas 
 zeeVISpas 
 extra VISpas (bij lidmaatschap van een extra hengelsportvereniging) 

 
JeugdVISpas 
Met de jeugdVISpas krijgen de jongeren tot 14 jaar een document dat exact dezelfde 
mogelijkheden biedt als de VISpas. De kosten van een jeugdVISpas zijn echter lager. In 2010 
werden 27.000 jeugdVISpassen uitgegeven (2008: 17.300 en in 2009: 21.000).  



21 
 

 
ZeeVISpas 
Voor vissers in zoutwater 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 de visser met een zeeVISpas, samen met de 
Lijst van Zeevismogelijkheden, pieren steken in bepaalde percelen in de Ooster- en Westerschelde. 
In 2010 werden 4.120 zeeVISpassen uitgegeven (2008: 4.480 en 2009: 4.250). 
 
Kleine VISpas 
Naast de VISpas wordt de Kleine VISpas uitgegeven aan niet leden. De pas biedt minder 
mogelijkheden dan de VISpas. Er mag maar met één hengel worden gevist en er mogen beperkte 
aassoorten worden gebruikt in een beperkt aantal wateren. Deze wateren staan vermeld in de 
Kleine Lijst van Viswateren, die bij de Kleine Vispas wordt geleverd. De Kleine VISpas is 
rechtstreeks bij Sportvisserij Nederland of op de postkantoren te verkrijgen. 
 
In 2010 werd de prijs voor de Kleine VISpas verhoogd naar 10,50 euro. In totaal hebben in 2010 
105.000 sportvissers een Kleine VISpas aangeschaft (115.500 in 2009). Ruim 33.000 daarvan zijn 
aangeschaft bij een postkantoor (35.000 in 2009), waarbij de koper 2,50 euro extra betaalt aan 
baliekosten.  
 
De Kleine VISpas biedt een laagdrempelige entree in de sportvisserij en is voor veel mensen de 
opstap naar een lidmaatschap van een vereniging. Gedurende het jaar komen verschillende 
sportvissers er achter dat ze willen vissen in andere wateren, met twee hengels of op roofvis. 
Sportvisserij Nederland biedt dan de mogelijkheid om het grootste deel van de kosten van een 
Kleine VISpas terug te storten. In 2010 hebben 520 sportvissers van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. In 2010 is het bestand met alle houders van de Kleine VISpas als aparte groep 
opgenomen in de centrale ledenadministratie.  
 
Lijst van Viswateren 
De VISpas vormt samen met de Lijst van Viswateren de wettelijke toestemming om in een water te 
mogen vissen. In 2010 zijn nieuwe landelijke en federatieve lijsten van Viswateren uitgegeven 
welke geldig zijn voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Omdat er steeds meer wateren in de lijsten 
komen zijn er vier boekjes uitgeven met per boekje alle landelijke wateren en per vier regio’s de 
federatieve wateren. In totaal werden 700.000 nieuwe lijsten gedrukt die de komende drie jaren 
gebruikt gaan worden. Omdat er ook in 2010 weer wateren aan de landelijke lijst zijn toegevoegd, 
is eind 2010 de nieuwe aanvullingslijst voor 2011 gemaakt. Deze lijst staat ook op de website en 
zal bij iedere toevoeging van wateren worden geactualiseerd.  
Met het ministerie van EL&I is een eerste overleg geweest over de mogelijkheid om naar een 
digitaal systeem (een applicatie van www.visplanner.nl op de mobiele telefoon) over te gaan dat 
mag dienen als bewijs van toestemming om in een water te mogen vissen. Hiermee zijn de 
papieren lijsten op termijn overbodig voor die vissers die van de digitale versie gebruik willen 
maken. 
 
 

Ledenadministratie 
 
HSV Ledenadministratie is het digitale systeem waaruit de gegevens worden gehaald voor de 
productie van de VISpas. Met het softwareprogramma HSV-leden kunnen steeds meer 
administratieve zaken door de verenigingen zelf worden gedaan. In 2010 is versie 3.4 uitgebracht 
met daarin veel meer mogelijkheden dan de vorige versies.  
 
In 2009 werden acht cursussen HSV-ledenadministratie gehouden, in 2010 waren dat nog vier 
cursussen. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van laptops waarmee de cursisten aan de hand 
van opdrachten de verschillende mogelijkheden van het programma leren te gebruiken. De 
beperktere opgave geeft aan dat de verenigingen die ermee werken hun weg weten te vinden in de 
software en nieuwe functies zelf aanleren. 
 
Servicebureau ledenadministratie 
In 2010 is als pilot voor twee grote verenigingen, de AUHV en de HV Haarlem, de 
ledenadministratie grotendeels uitgevoerd door medewerkers van Sportvisserij Nederland. Het doel 
hiervan is om meer machtigingen binnen te krijgen, een directere service te bieden aan de vissers, 
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de ledenadministratie van de vereniging verder te professionaliseren en door de centralisering 
kosten te besparen evenals een tijdbesparing voor de vereniging. De pilots zijn gebruikt om te zien 
of deze dienst haalbaar is, of het tot ledengroei leidt en tevreden vissers en om te bepalen tegen 
welke kosten Sportvisserij Nederland de dienst aan andere grote verenigingen kan aanbieden.  
De pilot is succesvol verlopen. De dienst wordt tegen kostprijs in 2011 aangeboden aan 
verenigingen met meer dan 4.000 leden. Zeven verenigingen hebben aangegeven gebruik te willen 
maken van de service. In totaal wordt hiermee de ledenadministratie gedaan voor 60.000 leden.  
 
Grote verenigingen 
In 2010 is het aantal grote verenigingen waarvoor de VISpas rechtstreeks naar de sportvisser 
wordt gestuurd toegenomen van 14 naar 22 verenigingen. Dit zorgt ervoor dat er initieel minder 
VISpassen worden gedrukt en dat er aanzienlijk minder VISpassen retour komen.  
 
 

Controle  
 
Naast voorlichting over de visdocumenten is ook controle langs de waterkant van groot belang. 
Sinds de invoering van de VISpas is de controle zelf sterk verbeterd, evenals de herkenbaarheid 
van de controleurs. De bijna 1.000 verenigingscontroleurs dragen speciale kleding en zij krijgen 
jaarlijks een controlepas. De vereniging of federatie ontvangt de controlepas. Als contactpersoon 
zorgen zij ervoor dat de controleur de pas ontvangt.  
 
Inmiddels zijn meer dan honderd sportvisserij BOA’s actief via de federaties. Zij en de BOA’s die 
niet in opdracht van de hengelsport werken maar wel actief zijn op het gebied van de visserijwet- 
en regelgeving, hebben in 2010 meer dan 20.500 controles uitgevoerd (2008: 11.000 en 2009: 
18.000). De meeste controlegegevens worden digitaal verwerkt via www.boaregistratie.nl. Er zijn 
2.350 proces-verbalen uitgeschreven (2008: 1.560 en 2009: 2.500).  
 
Aan de kosten voor de BOA’s van de federaties wordt door Sportvisserij Nederland bijgedragen via 
het fonds Ondersteuning BOA’s. De federaties gaven in 2010 circa 263.000 euro uit aan BOA- 
kosten, waarvan Sportvisserij Nederland 137.000 euro voor haar rekening nam. Met de kosten van 
de site erbij, de kleding en de controlepassen kwam het totaal aan BOA-kosten op 300.000 euro.  
 

Verenigingscontroleurs per federatie 

  2008 2009 2010 

Groningen Drenthe 45 46 49 

Friesland 15 18 24 

Oost Nederland 141 121 162 

Midden Nederland 117 104 124 

Noordwest Nederland 70 83 155 

Gooi & Eemland  48 54 63 

Randmeren * 32 38 0 

Zuidwest Nederland 180 234 255 

Limburg 126 117 127 

Totaal 774 815 959 

* Vanaf 2010 is de federatie Randmeren gefuseerd met Noordwest Nederland. 
 
Opleidingseisen BOA’s 
De Buitengewone Opsporingsambtenaren vervullen een belangrijke rol bij de controle en 
handhaving langs de waterkant. Het Ministerie van Justitie heeft de nieuwe opleidingseisen voor de 
voormalige Flora- en faunabeheerders inmiddels verzwaard. Ook is de nieuwe BOA-circulaire in 
april 2010 in werking getreden. Op basis hiervan worden BOA’s ingedeeld in een beperkt aantal 
zogeheten domeinen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe BOA-circulaire is van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt tot inspraak. Dit is door Sportvisserij Nederland gedaan en de 
hengelsportfederaties zijn hierbij betrokken om specifieke problemen te melden. 
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Cursus controle voor verenigingscontroleurs 
In 2010 zijn elf cursussen controle gehouden waaraan 181 cursisten hebben deelgenomen. De 
cursus wordt afgesloten met een toets die door 174 (96%) deelnemers met goed gevolg is 
afgelegd. Elke geslaagde cursist krijgt een controlepas en officiële kleding zodat hij goed 
herkenbaar is tijdens het uitvoeren van zijn controlewerk. 
 
Opleiden van politie  
Naast de reguliere Cursussen Controle Sportvisserij worden er voor ambtenaren bij politiekorpsen, 
de KLPD, politieacademie en Staatsbosbeheer geregeld trainingen verzorgd. In 2010 is de Cursus 
Visserijwet veertien maal gegeven, waaraan 180 cursisten hebben deelgenomen.  
Tevens werden er informatiebijeenkomsten gehouden over de visserijwetgeving en de benodigde 
visdocumenten. 
 
Landelijke controledag 
Jaarlijks organiseert Sportvisserij Nederland een landelijke controledag in Bilthoven, waarbij alle 
federaties worden uitgenodigd. Doel van deze dag is de laatste stand van zaken te geven op het 
gebied van controle en regelgeving. Daarnaast worden onderling ervaringen uitgewisseld.  
 
 

Juridische zaken 
 
Baggerstort in diepe plassen 
Het Besluit Bodemkwaliteit is in 2008 ingevoerd. Hierdoor kan licht verontreinigde bagger of grond 
worden gestort in diepe plassen. In 2008 en 2009 heeft dit geleid tot diverse baggerstort 
projecten, waarbij niet wordt getoetst wat de ecologische effecten ervan zijn. Er ontstond daardoor 
veel commotie rond enkele baggerstort projecten.  
In december 2010 is de’ Circulaire herinrichting van diepe plassen’ van kracht geworden. Samen 
met de bijbehorende Handreiking geeft dit document de te hanteren regels en de te volgen 
procedures aan. De Circulaire geldt totdat het Besluit bodemkwaliteit en de regeling bodemkwaliteit 
zijn aangepast. Met inspraak heeft Sportvisserij Nederland bijgedragen aan de Handreiking. 
 
Ook in 2010 heeft Sportvisserij Nederland de hengelsportfederatie Sportvisserij Noordwest 
Nederland ondersteund bij het tegenhouden van de baggerstort in het Gooimeer. Deze diepe 
putten zijn van groot belang, omdat ze bijdragen aan een goede waterkwaliteit, veel vis 
overwintert er en het zijn voor sportvissers gekende snoekbaarsstekken.  
In totaal zijn vier vergunningen voor het storten van bagger aangevochten bij de rechter. 
Daarnaast heeft ook de gemeente Naarden een rol gespeeld door een belangrijke vergunning niet 
af te geven. Het resultaat is dat er tot op heden nog steeds geen baggerstort heeft plaatsgevonden 
in het Gooimeer.  
 
Juridische vragen 
Vanuit Sportvisserij Nederland werden op verschillende vlakken advies en juridische ondersteuning 
verleend. De ondersteuning had onder meer betrekking op het vragen van een ontheffing om ook 
buiten de zomermaanden te mogen nachtvissen. Hierdoor is nachtvissen in nog meer wateren 
mogelijk. Diverse hengelsportverenigingen werden voorzien van informatie en advies over het 
aanpassen van hun statuten, zodat deze weer in overeenstemming zijn met de actuele stand van 
zaken. Daarnaast werden verenigingen en sportvissers goed geïnformeerd over diverse wetgeving 
zoals Natura 2000 en de nieuwe Waterwet, de regels rond het vangen van wolhandkrabben en 
uitheemse kreeften en de regels over de aalvisserij.  
 
Juridische procedures 
Drie verenigingen namen contact op met Sportvisserij Nederland in verband met de opzegging van 
hun huurovereenkomst van het visrecht. De Kamer voor de Binnenvisserij werd verzocht om deze 
overeenkomsten te verlengen. In één zaak werd de overeenkomst verlengd ondanks bezwaren van 
omwonenden. In de tweede zaak werd in goed overleg een nieuwe huurovereenkomst gesloten. De 
derde zaak loopt nog. Een andere kwestie had betrekking op bezwaren van bewoners tegen de 
vergunning van de gemeente tot het houden van wedstrijden. Hier moest zelfs de rechtbank aan te 
pas komen, die de hengelsport in het gelijk stelde. Overige problemen hadden betrekking op de 
betalingsonmacht van een wederverkoper en het verlies van looprechten. Hier viel helaas weinig 
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eer te behalen. Verder was er nog een zaak over het intrekken van een subsidie. Na het 
bezwaarschrift van Sportvisserij Nederland is dit besluit teruggedraaid.  
 
Ondermaatse zeevis 
Om de misstand van het meenemen van ondermaatse zeevis effectiever aan te pakken is door 
Sportvisserij Nederland aan het ministerie van Justitie gevraagd om het mogelijk te maken dat 
hiervoor op basis van een feitcode in plaats van een uitgebreid proces verbaal een bekeuring kan 
worden uitgeschreven. Justitie heeft aangeven welwillend tegenover dit voorstel te staan. Hierdoor 
zal het waarschijnlijk vanaf 2012 mogelijk zijn om vissers die ondermaatse zeevis in bezit hebben, 
snel en effectief aan te pakken.  
 
Grote vistuigen 
Namens een aantal hengelsportverenigingen is gevraagd om ontheffing van het verbod om met 
beroepsvistuigen te vissen. Dit verzoek is afgewezen, waartegen de Sportvisserij Nederland in 
beroep is gegaan bij de rechtbank Utrecht. Die wees het verzoek in het najaar van 2010 af. Tegen 
deze uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.  
 
Er speelt nog een belangrijke zaak met betrekking tot het gebruik van beroepsvistuigen. Mede door 
misbruik van de regeling is de minister gevraagd een overzicht te geven van personen en bedrijven 
die volgens de minister aan de voorwaarden voldoen om met beroepsvistuigen te vissen in het 
kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De minister wees het verzoek af en de rechtbank 
Utrecht gaf de minister gelijk. De Raad van State vernietigde de weigering van de minister en de 
uitspraak van de rechtbank. De staatssecretaris zal nu een nieuw besluit moeten nemen. 
Sportvisserij Nederland heeft inmiddels het overzicht opnieuw opgevraagd bij het ministerie, 
verwijzend naar de uitspraak van de Raad van State. 
 
Wijzigingen regels visserij 
Door Sportvisserij Nederland is aan de rijksoverheid gevraagd een aantal visserijregelingen te 
vereenvoudigen en de mogelijkheden voor de sportvissers te verruimen. Er is o.a. geen reden 
meer om de meerval op te nemen in de Flora- en faunawet en ook de gesloten tijd voor de worm 
als aassoort kan worden afgeschaft. Verder is het belangrijk dat het nachtvissen eenvoudiger 
wordt. Op 1 oktober 2010 vond er op het ministerie van EL&I een workshop plaats over de door te 
voeren wijzigingen. De verwachting is dat veel van de door Sportvisserij Nederland gevraagde 
wijzigingen begin 2012 zullen zijn gerealiseerd.  
  
Juridische vraagbaak op internet 
Eind 2010 is de website van Sportvisserij Nederland aangevuld met uitgebreide informatie over 
regels van minimummaten en gesloten tijden, over de diverse overtredingen en de bijbehorende 
boetes en de bevoegdheden van opsporingsambtenaren. Hiermee wordt in een grote behoefte 
voorzien van zowel sportvissers als handhavers.  
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Hoofdstuk 6 
Communicatie en educatie 
 
Een goede communicatie naar sportvissers en samenleving is voor de 
hengelsportorganisaties van groot belang om sportvissers voorlichting te geven over 
vismogelijkheden, technieken en gedragsregels, nieuwe leden te werven en de 
Nederlandse bevolking een goed beeld te geven over de sportvisserij. Sportvisserij 
Nederland zet hiertoe tal van middelen in.  
 
 

Vissen in de media  
 
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken is televisie het sterkste medium. Het is een goed middel 
om veel mensen - of ze nu wel of niet vissen-  te laten zien wat vissen is en wat sportvissers 
beweegt. Sportvisserij Nederland weet met haar eigen programma VIS TV op RTL7en RTL4 al 
jarenlang de nodige publiciteit te realiseren.  
De gedrukte media blijft zijn unieke waarde behouden en wordt met allerlei crossmediale 
activiteiten zelfs versterkt. Naast de bekende magazines Hét Visblad en Visionair is er een derde 
belangrijke pijler bijgekomen speciaal gericht op de vissende jeugd: het Stekkie Magazine. De in 
2009 gelanceerde uitgave voor alle vissende kinderen in Nederland is dan vier pagina’s groot en 
wordt meegezonden in Het Visblad. In 2010 groeide het Stekkiemagazine uit naar een eigenwijs en 
eigentijds blad van zestien pagina’s, dat tweemaandelijks wordt verspreid. 
 
VIS TV en Lekker weg in eigen land  
In 2010 vergrootte VIS TV haar marktaandeel van 5,1 procent in 2009 naar 5,8 procent in 2010. 
Het aantal kijkers is nagenoeg gelijk gebleven met ruim 250.000 per uitzending. Het programma 
wordt uitgezonden op zondagochtend op RTL7 en herhaald op RTL4 op de zaterdagochtend. De 
gehele serie werd in de zomerperiode aansluitend nogmaals in zijn geheel uitgezonden op RTL7. 
 
In het programma nemen de presentatoren Ed Stoop en Marco Kraal de kijkers mee op hun 
visavonturen langs de mooiste visplekjes in Nederland. Pijlers van het programma zijn: genieten 
van de natuur, lekker ontspannen langs de waterkant en als een kind zo blij met elke vangst, hoe 
klein ook. Deze succesformule wordt in 2011 voortgezet; in de zomer van 2010 is het merendeel 
van de opnames al gemaakt.  
 
Meer vissen op televisie! 
Sportvisserij Nederland leverde een bijdrage aan de NCRV-serie Natuur in de Stad. De 
cameraploeg ging langs in Zaanstad en Lelystad, waarbij sportvissers lieten zien dat er heel mooi 
te vissen is in deze steden en in het omliggende gebied. De laatste uitzending was op 2e kerstdag 
en stond grotendeels in het teken van vissen in de provincies Drenthe en Groningen. 
 
Sportvisserij Nederland leverde in 2010 ook een bijdrage aan andere televisieprogramma’s. Ed 
Stoop figureerde in het programma Goedemorgen Nederland in het item ‘sportvissen is booming’. 
Samen met Marco Kraal maakte hij furore in het programma ‘De 25 meest opmerkelijke TV-
presentatoren’ op SBS 6, waarbij zij op een 13e plaats kwamen. Er werd meegewerkt aan Vara’s 
Vroege Vogels die aandacht besteedde aan het zalmsmoltproject in de Roer en aan de reportage 
van Zembla over de dioxine in paling.  
 
Het vissen door kinderen kwam volop in het nieuws met drie keer een item in het jeugdjournaal. 
De vissende dames met een optreden van topwedstrijdvisser Kaylee Goedhardt in het programma 
Live4you. Een 83 jaar oude mevrouw wilde in dit programma graag een keer vissen. Het 
programma Hart van Nederland had een item over ‘Vrouwen hengelen er op los in Nieuwkoop’. 
Bestuurslid Geertje Veenstra trad op in het programma X De leeuw waarbij zij haar passie voor het 
sportvissen hartstochtelijk en vol humor deelde met presentator Paul de Leeuw. Beide laatste 
programma’s werden door ruim een miljoen mensen bekeken.  
 
Verheugend is dat televisiezenders in 2010 zelf buitenlandse sportvisprogramma’s hebben 
aangekocht en uitgezonden. Zo kwam RTL4 met het programma ‘Extreme Fishing’, Animal Planet 
met ‘Monster Fish’ en National Geografic met ‘Ouest for the megafish’ en het programma ‘Hooked’.  
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Gedrukte media 
Het in 2009 succesvol geïntroduceerde Stekkie Magazine verscheen in 2010 in vernieuwde vorm 
(A5-formaat, 16 pagina’s) vier keer. De oplage van het vernieuwde magazine is opgelopen naar 
40.000 stuks. Met de rubrieken ‘Tips van Ed’, ‘Vissen doe je zo’, ‘De specialist’, ‘Stekkies in beeld’, 
‘Vette vissen’ en visbioloog ‘Professor Gerard’ sluit dit blad goed aan bij de belevingswereld van 
vissende kinderen. Het magazine wordt gratis gezonden naar alle bij Sportvisserij Nederland 
geregistreerde sportvissers in de leeftijd van 0-14 jaar! 
 
Hét Visblad groeit verder 
Hét Visblad is in 2010 met acht pagina‘s uitgebreid naar 68 pagina’s. Daardoor is er ruimte 
gekomen voor een maandelijkse rubriek over Vliegvissen en de rubriek ‘Hotspots uit de VISpas’. 
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 is het populair wetenschappelijk vakblad van Sportvisserij Nederland en wordt in een 
oplage van 4.500 stuks per editie, vier keer per jaar verzonden naar personen en organisaties die 
beroepsmatig bezig zijn met vis, visstand en visserij. Met een keur aan externe redacteuren en 
hoogwaardige fotografie werd een breed scala aan onderwerpen gepresenteerd zoals Graven naar 
meerval, Kakofonie onder water, Verhakselde vissen en witte steenkool, Opmars hengelsport in 
onderwijs, Historie van een koningsvis, Visvriendelijk verontdiepen, Opmars van de grondels, Deur 
blijft dicht voor zalm en Karpergeschiedenis in Europa.  
 
Vrije publiciteit  
Maandelijks zijn er honderden berichten over de hengelsport te vinden in landelijke en regionale 
kranten. Een deel hiervan is geplaatst naar aanleiding van de ruim honderd persberichten die in 
2010 zijn verzonden door Sportvisserij Nederland. Bijzonder was een serie artikelen in het NRC 
Handelsblad waarin journalist Freddy Rikken verslag doet van zijn pogingen om het zeevissen 
onder de knie te krijgen. Veel aandacht was er voor de opkomst van de meerval in Nederland en 
voor voormalig Judoka Mark Huizinga als deelnemer van het Wereldkampioenschap Karpervissen. 
Elsevier publiceerde een groot artikel met als titel ’Vissen in de vinexwijk’.  
 
 

Landelijke VISpascampagne 
 
Vanaf eind april is weer de landelijke publiciteitscampagne gehouden voor de VISpas. De 
campagne op radio liep tot 5 juni, de start van het WK voetbal. Dit jaar was er in de campagne 
extra aandacht voor de jeugd en voor de hengelsportwinkelier als belangrijk verkooppunt. 
Gebleken is dat van de nieuwe VISpashouders 80 procent via de hengelsportzaak lid is geworden.  
 
De uitgebreide VISpascampagne bestond uit radiospotjes op Radio 538, Radio 3FM, Sky Radio, 
Radio Veronica, 100%NL, Radio 10 en alle regionale radiozenders. Daarnaast is er via de 
inkoopbureaus Clickdistrict en Vendoo een omvangrijke internetcampagne gehouden die de hele 
zomer doorliep met banners op Google Adwords en verschillende bekende internetsites. In mei zijn 
er full colour advertenties geplaatst in de Panorama, Sportweek, Autoweek en Motormagazine met 
een totale oplage van 250.000 en een bereik van twee miljoen mensen.  
Nieuw dit jaar was een beperkte campagne voor de doelgroep jongens van 10-14 jaar, waarbij een 
speciale banner op DonaldDuck.nl was geplaatst. Hiermee worden ruim 100.000 kinderen bereikt. 
Tevens werd er een advertentie geplaatst in de jeugdbladen Zo Zit Dat en Disney XD magazine, 
met een totale oplage van 170.000 stuks. 
 
Campagne in de lucht 
Tijdens de Nationale hengeldag, bij de TT Assen, Sail Amsterdam en bij Pinkpop vlogen er boven 
de evenementen vliegtuigjes met een sleep van tien meter met de slogan van de campagne: 
VISSEN? Altijd de VISpas mee!  
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Groeiende digitale service  
 
Digitale communicatie is een onmisbaar medium, ook in de sportvisserij. Sportvisserij Nederland 
maakt veel gebruik van dit krachtige en snelgroeiende medium met diverse websites, digitale 
nieuwsbrieven, social media, video’s en digitale applicaties. 
De opmars van internet blijkt uit de jaarlijkse stijging van het aantal bezoekers aan de centrale 
portal van Sportvisserij Nederland. De website www.sportvisserijnederland.nl is een veel gezochte 
site op het digitale web.  
 
In totaal werden de websites van Sportvisserij Nederland in 2010 door 1,9 miljoen bezoekers 
bezocht. In 2008 lag dit nog op 0,75 miljoen. Het resulteerde in totaal in ruim 4,5 miljoen 
bezoeken (3 miljoen in 2009), inclusief 1,5 miljoen bekeken video’s op YouTube. Er werden in 2010 
ruim 15 miljoen pagina’s bekeken (excl. YouTube). 
De meest bezochte websites en onderdelen waren: www.sportvisserijnederland.nl, 
www.sportvissen.nl, www.vispas.nl, www.stekkie.nl, www.visplanner.nl. Samen realiseerden zij 83 
procent van alle bezoeken. 
 

 
Het totaal aantal bezoeken aan de websites per maand in 2008, 2009 en 2010. De grafiek laat 
duidelijk de groei zien en seizoensinvloeden. 
 
Social media 
Sportvisserij Nederland is sinds twee jaar actief op social media zoals Hyves en YouTube. Het zijn 
belangrijke communicatiemiddelen naar een brede doelgroep. Bovendien heeft social media een 
interactief karakter en draagt het bij aan een jong en modern imago van de sportvisserij. 
In 2010 heeft dit onder meer geresulteerd in een Twitterkanaal, een Facebook profiel en de 
mogelijkheid om berichten van de site te delen via tientallen social media. 
 
Ed Stoop Hyves staat in de top-6 van de belangrijkste bronnen die gebruikers naar 
www.sportvisserijnederland.nl leiden. Verder zijn duizenden gebruikers lid, vrienden of abonnee via 
de diverse sociale kanalen van Sportvisserij Nederland. Ook federaties gebruiken social media als 
Twitter en YouTube inmiddels als communicatiemiddelen naar hun achterban. 
 
Video is hot 
Bewegende beelden bieden nog meer mogelijkheden en video is ‘hot’ blijkt uit cijfers. Op het 
YouTubekanaal van Sportvisserij Nederland www.youtube.com/sportvisserijnl zijn onder meer Vis 
TV-promo’s te vinden, Vissen doe je zo instructies, Het Visblad TV reportages en Vraag het aan Ed 
video’s. Het afgelopen jaar zijn 80 nieuwe video’s toegevoegd aan het videoarsenaal. Het aantal 
views groeide ten opzichte van 2009 met 254 procent naar bijna anderhalf miljoen. Topscorer was 
de video ‘Veel meerval in de Maas’ met 170.000 views. 
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Ondersteuning federaties en verenigingen 
 
Met de voltooiing van de uniforme websites voor de federaties in 2009 is de organisatie een 
succesvolle weg ingeslagen. Alle sites groeien jaarlijks in bezoekersaantallen. Ze zijn constant in 
ontwikkeling, levendig en up-to-date. Een belangrijke rol hierbij speelt de centrale ondersteuning 
vanuit Sportvisserij Nederland en de automatische onderlinge verwijzingen tussen de sites.  
 
De websites van de federaties genereerden samen ongeveer 235.000 bezoeken. Ruim 158.000 
bezoekers bezochten de sites waarbij 1,1 miljoen pagina’s werden bekeken. Al deze cijfers liggen 
25 procent hoger dan in 2009.  
 
Met de service www.mijnhengelsportvereniging.nl is de ondersteuning eind 2010 uitgebreid naar de 
verenigingen. Aangesloten verenigingen kunnen gratis snel en eenvoudig een professionele website 
aanvragen, inrichten, vullen, lanceren en bijhouden. Omdat het zelfde systeem wordt gebruikt als 
dat van de landelijke en federatieve organisaties kunnen de verenigingssites automatisch ook het 
regionale en landelijke nieuws vermelden en andersom. De eerste verenigingswebsites zijn eind 
2010 live gegaan. Het doel is om in 2011 meer dan honderd nieuwe verenigingswebsites te 
realiseren. 
 
Een andere service die in 2010 werd gerealiseerd is www.hsvservice.nl. Hierop staan cursussen, 
handige downloads, handleidingen, video’s, bestelformulieren en andere praktische zaken die 
verenigingen ondersteunen in het dagelijkse werk. 
 
Ledenwervingscampagne VISpas 
Na de succesvolle proef in 2009 zijn in 2010 de folders in de reeks ‘Ga toch vissen!’ opnieuw gratis 
aan alle verenigingen aangeboden. Door 65 verenigingen zijn uiteindelijk ruim 600.000 folders 
huis-aan-huis verspreid. Achterop de folders staat specifieke verenigingsinformatie met de 
contributieprijzen en de lokale verkooppunten van de VISpas. 
Veel verenigingen hebben de verspreiding van de folders zelf ter hand genomen, waarbij 
bestuursleden of vrijwilligers uit de vereniging bepaalde straten of wijken onder hun hoede namen. 
Andere verenigingen hebben gekozen voor een verspreiding via een huis-aan-huis krant of een 
reclameverspreider.  
De meeste verenigingen waren tevreden over de respons op de actie. Vaak was er een betere 
verkoop van VISpassen. Daarnaast was er een flinke toeloop bij jeugdactiviteiten en een goede 
aanwas van jeugdleden. Bijna 40 procent van de deelnemende hengelsportverenigingen heeft 
gebruik gemaakt van het voorbeeld persbericht van Sportvisserij Nederland om extra publiciteit te 
zoeken. Verschillende plaatselijke en regionale kranten hebben het bericht opgenomen.  
 
Verenigingsservice 
Speciaal voor vrijwilligers van aangesloten hengelsportverenigingen heeft Sportvisserij Nederland 
in 2010 de Verenigingsservice ontwikkeld: www.hsvservice.nl. 
De Verenigingsservice biedt de vrijwilligers informatie, online cursussen, instructies, handleidingen 
en draaiboeken. Vrijwilligers van hengelsportverenigingen kunnen er promotiemateriaal voor de 
vereniging bestellen en zich inschrijven voor gratis cursussen. Ook kan een wervingsfolder worden 
ontworpen en besteld.  
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De Verenigingsservice is overzichtelijk verdeeld in acht thema’s: bestuur, controle, jeugdwerk, 
promotie, visstandbeheer, wedstrijden, vrijwilligers en ledenactiviteiten. De landelijke 
verenigingsservice wordt verzorgd in samenwerking met de federaties. Vrijwilligers van 
verenigingen kunnen voor aanvullend materiaal, vragen en ondersteuning terecht bij de eigen 
federatie.  
 
Nationale Hengeldag 
Tot 1985 mocht er van 1 april tot 1 juni niet worden gevist. In deze ‘gesloten tijd’ keken 
sportvissers uit naar de feestelijke heropening van het visseizoen. Na de afschaffing van de 
gesloten tijd werd de laatste zaterdag van mei door de landelijke hengelsportorganisatie 
uitgeroepen als hét moment om jaarlijks het visseizoen symbolisch te openen en kreeg de naam de 
Nationale Hengeldag. De Nationale Hengeldag biedt de mogelijkheid om mensen zelf te laten 
ervaren hoe leuk en spannend vissen is. Per brief, mail en de digitale nieuwsbrief werden 
hengelsportverenigingen geïnformeerd over de Nationale Hengeldag en opgeroepen om eraan deel 
te nemen.  
 
Traditiegetrouw organiseren talrijke hengelsportverenigingen in Nederland op deze dag allerlei 
extra activiteiten om zo veel mogelijk mensen, vooral kinderen, kennis te laten maken met de 
hengelsport. Voor hengelsportverenigingen is dit een goed moment om zich te profileren met 
bijvoorbeeld een open dag, een feestelijke viswedstrijd of leuke demonstraties. Zo maken zij 
mensen enthousiast voor de hengelsport en kunnen zij nieuwe leden werven.  
De hengelsportverenigingen konden in 2010 een speciale dagvergunning downloaden en gebruiken 
voor een gratis Nationale Hengeldag dagvergunning. Volledig ingevuld en voorzien van een officieel 
verenigingsstempel kon de deelnemer kennismaken met het Nederlandse viswater en vooral ook 
met de hengelsportvereniging. Verenigingen konden ondersteuning krijgen bij de organisatie van 
hun activiteiten, bijvoorbeeld bij de publiciteit. Ruim 50 verenigingen maakten gebruik van deze 
service. Via het online bestelformulier van de Verenigingsservice hebben zij tevens een 
promotiepakket besteld voor Nationale Hengeldag.  
 
Beurzen 
De meerwaarde van deelname aan hengelsportbeurzen en grote publieksbeurzen is het behartigen 
van de belangen van de sportvisserij als belangrijkste vorm van recreatie in Nederland. Daarmee 
wordt niet alleen de positie en aanvaarding van de sportvisserij versterkt, maar ook belangrijke 
producten als de VISpas en VIS TV onder de aandacht gebracht. Op hengelsportbeurzen is er direct 
contact met de (potentiële) sportvisser en is te achterhalen wat hen bezighoudt en beweegt en 
kunnen vragen worden beantwoord. 
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Sportvisserij Nederland presenteerde zich in 2010 op drie grote hengelsportbeurzen: Visma, Lure & 
Fly en Hengelsport & Botenbeurs. Daarnaast was Sportvisserij Nederland te vinden op twee grote 
publieksbeurzen de HISWA en de 50+ Beurs. Ruim 260.000 bezoekers bezochten deze beurzen. 
Met ondersteuning van Sportvisserij Nederland werd door federaties en specialistengroepen 
deelgenomen aan diverse hengelsportbeurzen zoals Carp 2010 (KSN), Fly Fair (VNV), Jagt und 
Hund te Dortmund (Sportvisserij Oost-Nederland), CarpEvent (hengelsportfederatie Groningen 
Drenthe) en SNB-dag (SNB). Verder was Sportvisserij Nederland present tijdens de Open dagen 
van de ROC-Sportvisacademies het Clusius College in Alkmaar en de Groene Welle in Zwolle. 
 
Jeugdpleinen op beurzen  
Op vrijwel elke beurs is een jeugdplein ingericht. Hier kunnen de jeugdige bezoekers onder 
deskundige leiding een tuigje maken en meer informatie krijgen over vissen in het algemeen. Op 
zes beurzen in 2010 hebben ruim 2.400 kinderen een zelfgemaakt tuigje mee naar huis genomen.  
 
 

Opleiding vrijwilligers 
 
Cursussen voor sportvissers, vrijwilligers en professionals 
In de hengelsport zijn alleen in Nederland al ruim 20.000 vrijwilligers actief. Dat kan zijn als 
jeugdinstructeur, vismeester, controleur, bestuurlid, ledenadministrateur, coördinator 
hengelvangstregistratie, redacteur van het clubblad of bijvoorbeeld als wedstrijdleider. Alle 
vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de hengelsport. Daarom wil Sportvisserij Nederland samen 
met de federaties deze vrijwilligers ondersteunen, faciliteren en eventueel opleiden.  
Dit gebeurt door cursussen die in Bilthoven plaatsvinden, maar ook op diverse locaties in het land. 
Daarnaast zijn er cursussen online te volgen.  
 
In dit verslagjaar werden er cursussen gehouden voor jeugdbegeleiders, vismeesters, controleurs, 
wedstrijdcontroleurs, ledenadministrateurs en leden van visbemonsteringsploegen van federaties 
en hengelsportverenigingen. Verder werden er trainingen en opleidingen gegeven op het gebied 
van de Visserijwet en elektrovisserij. Deze werden speciaal gegeven voor professionals zoals de 
politie, BOA’s, beroepsvissers en medewerkers van waterschappen of ingenieursbureaus. 
 
Cursus Jeugdbegeleiding en Vismeester 
Bij het jeugdwerk binnen de hengelsportverenigingen is behoefte aan gekwalificeerde begeleiders. 
Hiervoor is de Cursus Jeugdbegeleiding ontwikkeld. In dit verslagjaar werd de cursus zeven keer 
gehouden met in totaal 117 deelnemers. De cursisten hebben hun didactische vaardigheden 
verbeterd en kunnen de kinderen verantwoord leren vissen.  
Als vervolg op de cursus Jeugdbegeleiding hebben 29 cursisten één van de vier Cursussen 
Vismeester gevolgd in 2010. Tijdens deze cursus leren gecertificeerde jeugdbegeleiders hoe ze 
vislessen op basisscholen kunnen verzorgen. Het gaat om het geven van voorlichting over de 
vissen in de Nederlandse wateren en hun leefomgeving, maar ook om het daadwerkelijk leren 
sportvissen in 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.  
 
Cursus Jeugdbegeleiding online 
In navolging van de online trainingsmodule visherkenning en de cursus visstandbeheer is in 2010 
een gratis online Cursus jeugdbegeleiding aangeboden via de website. Aan de hand van ruim 
tweehonderd meerkeuzevragen kan de online cursist de diverse aspecten van de jeugdbegeleiding 
trainen zoals biologische basiskennis, basiskennis van de vistechniek, omgaan met vis en didactiek. 
De cursusboeken zijn als PDF te downloaden evenals een deel van het lesmateriaal waaronder de 
informatie over visherkenning. De DVD Jeugdbegeleiding is hiertoe opgedeeld in hoofdstukken. 
Deze is op de website in YouTube formaat te bekijken.  
Door online examen te doen kan de cursist zijn kennis en vaardigheden toetsen. Bij voldoende 
goede antwoorden krijgt de cursist een e-mail met een virtuele bronzen, zilveren of gouden 
medaille. Bezitters van de gouden medaille worden automatisch bij Sportvisserij Nederland 
geregistreerd, zodat een databestand ontstaat van personen die zichzelf hebben verdiept in de 
theorie van de jeugdbegeleiding. 
 
Op bezoek bij visserijkundig onderzoek 
In het voor- en najaar van 2010 zijn zeven visserijkundige onderzoeken uitgevoerd waarbij 
leerlingen van locale basisscholen aanwezig waren. Kinderen van groep zes tot en met acht komen 
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hiervoor in aanmerking. Onder deskundige begeleiding gaan zij zelf een net binnen halen, krijgen 
ze een demonstratie visherkenning en een aantal van hen mogen gevangen vissen meten en 
vervolgens terugzetten. De reacties van de kinderen, leerkrachten en omstanders waren zeer 
enthousiast en positief. Ook in 2011 zal Sportvisserij Nederland basisscholen aanbieden aanwezig 
te zijn bij zo veel mogelijk Kort Adviesprojecten waarbij een afvissing plaatsvindt.  
 
Cursus Wedstrijdcontroleur 
In 2010 zijn tijdens de Cursus Wedstrijdcontroleur 32 wedstrijdcontroleurs opgeleid. In de periode 
2008-2010 zijn in totaal 234 wedstrijdcontroleurs opgeleid. 
Doel van de cursus is om de kwaliteit van de reeds actieve wedstrijdcontroleurs verder te 
vergroten. Daarnaast wordt de nieuwe wedstrijdcontroleur snel en effectief op de hoogte gebracht 
van onder meer de wedstrijdreglementen voor het NK Zoetwatervissen en de Nationale 
Topcompetitie. Voor zoute wedstrijden biedt deze cursus eveneens een goede basis. 
De cursisten kunnen zich thuis voorbereiden op de cursus met behulp van de DVD 
Wedstrijdcontrole, waarop allerlei informatie is te vinden over de organisatie en controle tijdens 
een viswedstrijd. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Bij voldoende resultaat 
wordt de cursist gecertificeerd als wedstrijdcontroleur. 
 

CURSUS (aantal in 2010) 
Aantal 
cursisten 2009 

Aantal  
cursisten 2010 

Controle Sportvisserij verenigingscontroleurs (11 x) 
 

147 181 

Korte training politie e.d. visdocumenten ( 14 x ) 
 

261 180 

Wedstrijdcontroleur (3 x) 
 

56 32 

HSV Leden Administratie (5 x) 
 

123 84 

Jeugdbegeleiding (7 x) 
 

47 117 

Cursus Vismeester (4 x) 
 

21 29 

Praktijkopleiding elektrovisserij (3 x) 
 

41 32 

TOTAAL 
 

696 655 
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Hoofdstuk 7 
Wedstrijdvissen 
 
Viswedstrijden vormen binnen hengelsportverenigingen een belangrijke activiteit voor 
de aangesloten sportvissers. Op landelijke niveau organiseert Sportvisserij Nederland de 
officiële Nederlandse kampioenschappen en Nationale Topcompetities waaraan vaak 
federatieve voorselectiewedstrijden aan vooraf gaan. Tevens vaardigt Sportvisserij 
Nederland nationale teams af naar de officiële internationale wedstrijden in tal van 
disciplines. 
 
 

Goud en brons eremetaal 
 
Goud op WK Jeugd 
Het hoogtepunt van het wedstrijdjaar 2010 was het individuele succes van Sjors Milder uit 
Brunssum in de vorm van een gouden plak op het wereldkampioenschap zoetwatervissen voor 
junioren tot 22 jaar. Sjors leverde hiermee een topprestatie. Dit naar volle tevredenheid van 
hemzelf en bondscoach Jan van Schendel. Het U22 team kwam net twee punten tekort voor 
eremetaal. Sven Hekman behaalde de vierde plaats in het individueel klassement.  
 
Brons op WK Zoet 
Met een derde plaats tijdens het WK Zoet in Spanje liet de Nederlandse seniorenploeg zien dat 
Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop in het wedstrijdvissen. De Oranje equipe liet alleen de 
bekende toplanden Engeland en Italië voor gaan op het podium. Bondscoach Jan van Schendel: 
‘Dit fraaie resultaat krijgt nog meer glans wanneer je bedenkt dat dit zeker geen gemakkelijk WK 
was om te vissen. Er waren veel verschillende visserijen mogelijk, tactisch hebben we het heel 
goed gedaan.’ Het eremetaal is volgens hem de eerste vrucht die wordt geplukt van de stijgende 
lijn die de afgelopen jaren is ingezet. ‘Het hele team zit in de lift en wordt steeds beter. De mix van 
ervaring en talent in de ploeg vormt een solide basis voor nog meer succes in de toekomst.’ 
 
Mooie toekomst 
Dat de toekomst van de Nederlandse wedstrijdvisserij er goed uitziet, blijkt onder meer uit de 
eerste plaats die de Nederlandse juniorenploeg veroverde in de vierlandenwedstrijd tegen 
Denemarken, Duitsland en Luxemburg. Deze wedstrijd was verspreid over twee dagen en werd op 
overtuigende wijze door Nederland gewonnen. De aanwas van nieuw talent manifesteert zich ook 
in de Nationale Topcompetitie. Die werd in 2009 gewonnen door de 25-jarige Wim Fuhler en ook in 
2010 zette de opmars van enkele jeugdige talenten door. Daarbij gingen sommige jonge 
wedstrijdvissers ook extreem snel door de rangen van de nationale teams heen. Peter Post (22) en 
Luc de Werd (23) maakten in 2010 bijvoorbeeld deel uit van de EK-ploeg voor senioren. 
 
Gemengde resultaten zoet 
De rest van het jaar werden er gemengde resultaten bereikt bij de diverse internationale 
wedstrijden zoet. Succes was er tijdens de meerlandenwedstrijd die plaatsvond aan het Prinses 
Margrietkanaal bij Kootstertille. De Oranje ploeg greep hier de overwinning in zowel het algemeen  
als individueel klassement. Ook de Nedulux-wedstrijd aan de Lage Vaart werd overtuigend door het 
thuisland gewonnen. Daarbij bezetten de negen Nederlandse teamleden ook de eerste negen 
plaatsen in het individueel klassement. Op het EK zoet in Portugal werden de Nederlandse senioren 
echter slechts elfde. In Zuid-Afrika verging het de Nederlandse dames iets beter met een achtste 
plaats. De eerste Oranje ploeg die werd afgevaardigd naar het WK Veteranen in België eindigde als 
vijfde. Tijdens het WK Korpsen behaalde het team Hoop op Geluk Daiwa/VDE een achttiende 
plaats. 
 
Teleurstellend wedstrijdjaar zout 
Voor de wedstrijdvisserij zout was 2010 geen bijzonder jaar. Zowel de dames- als herenploeg 
kustvissen op het WK in Zuid-Afrika vingen onder andere gitaarroggen, zandhaaien en 
zeebarbelen. De vangsten waren echter tekort voor een goede klassering. De dames eindigden als 
zevende, de heren op een veertiende plaats. De Oranje junioren behaalden een vijfde plaats bij het 
WK Kustvissen in Portugal. Bij het WK Kustvissen voor Korpsen dat ook in Portugal werd gehouden, 
eindigden de teams van De Heense Molense Sportvissers en De Zeenaald in de middenmoot met 
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een negende en elfde plaats. De Nederlandse bootvissers werden op het WK in Montenegro elfde. 
Teamlid Piet Buijk behaalde nog succes door met een Silver Bream van 457 gram de zwaarste vis 
van het toernooi te vangen. 
 
Coaching 
Drie coaches verzorgden in 2010 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 2010 in handen van Wil Franken 
(Bootvissen), Frank van Schilt (Kustvissen Senioren) en Henri Karremans (Kustvissen Junioren). 
Benny Wijnings nam als coach van het Kustvissen Dames team de leiding over van Clarinda van 
der Zande-Rijnberg. 
 
Sponsoring 
De topsportprestaties van de Nederlandse wedstrijdvissers werden mede mogelijk gemaakt door de 
financiële en materiële ondersteuning van diverse sponsoren. In 2010 werden de zoete nationale 
seniorenteams bij de heren gesponsord door 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 als hoofdsponsor al enkele jaren het nationale damesteam 
zoet. Voor alle nationale zeevisteams en de nationale zeewedstrijden is de firma Spro 
hoofdsponsor. 
 
Breedtesport en topsport 
Het wedstrijdvissen is onder te verdelen in breedtesport en topsport. In de eerste categorie kunnen 
wedstrijdvissers zich plaatsen via regionale voorselectiewedstrijden voor de diverse Nederlandse 
kampioenschappen: Junioren, Senioren, Korpsen, Clubs, Vrije Hengel, Kust en Boot. Voor de 
topsporters organiseert Sportvisserij Nederland jaarlijks de Nationale Topcompetitie Zoet. Op basis 
van de resultaten in de acht topcompetitiewedstrijden selecteren de bondscoaches de 
wedstrijdvissers (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 veel vrijwilligers uit de 
regio. 
 
 

Resultaten nationale wedstrijden  
 
De kampioenschappen werden georganiseerd volgens de reglementen en voorschriften zoals die 
zijn opgesteld door Sportvisserij Nederland. Dit in navolging van de internationale wedstrijdregels 
van de Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS).  
 
NK Zoetwater Junioren 
28 augustus – Arkervaart bij Nijkerk 
- categorie A: 14 t/m 19 jaar  
NK 59 dlnrs. (66 in 2009) – selecties 165 dlnrs. (198 in 2009) 
1. Thom Aafjes, HSV VZOD, Assendelft   4.236 gr. 
2. Martijn Bakker, HSV Het Baarsje, Klazienaveen   3.003 gr. 
3.   Stefan Warbout, HSV De Watergeus, Brielle   1.754 gr. 
- categorie B: 10 t/m 13 jaar  
NK 45 dlnrs. (42 in 2009) – selecties 159 dlnrs. (148 in 2009) 
1. Dennis Kraaij, HSV Kennemerland, Beverwijk    405 gr. 
2. Berjan Bruggink, HSV De Dobber, Hardenberg   210 gr. 
3.   Anton Kapellen, HSV Ons Stekkie, Zeewolde   206 gr. 
 
NK Zoetwater Individueel  
11 september – Workumer Trekvaart bij Parrega 
NK 191 dlnrs. (216 in 2009) – selecties 974 dlnrs. (1099 in 2009) 
1. Hendrik Delbrugge, HSV Kennemerland, Beverwijk  17.552 gr. 
2. Rob Kuil, HSV De Blankvoorn, Blijham    9.269 gr. 
3. Dieter Friederichs, HSV Hoop op Geluk, Nijkerk   6.992 gr. 
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NK Zoetwater Korpsen 
25 september – Amsterdam-Rijnkanaal, Tiel 
NK 32 korpsen (35 in 2009) – selecties 135 korpsen (139 in 2009) 
1. HSV VNK, Medemblik, bestaande uit Meindert de Boer,       30 pnt. 
 Patrick Broekhuizen, Jan Grijpstra, John Savelkoul    5.964 gr. 
 en André Schipper   
2. HSV De Blankvoorn, Blijham       41 pnt. 
3. HSV Hoop op Geluk, Nijkerk       45 pnt. 
 
NK Clubs 
9 oktober – Noordhollands kanaal, Spijkerboor 
NK 13 clubs (14 in 2009), geen selecties 
1.  HSV VNK, Medemblik, bestaande uit Ramon Ansing, Pim    19 pnt. 

Duivenvoorde, Erik Jan van Lieshout, Ronald Nannings 47.668 gr.  
 en Hans Wisse. 
2.  HSV Ons Stekkie, Zeewolde    22 pnt. 
3.  HSV De Voorn, Rhenen    28 pnt. 
 
NK Vrije Hengel 
2 oktober – Lage Vaart, Almere 
NK 99 dlnrs. (75 in 2009) – selecties 669 dlnrs. (523 in 2009) 
1.  Willem van Cappellen, Ver. Alblasserdamse Heng.  23.536 gr. 
2.   Theo Hoogstraten, HSV Kubus, Opmeer  13.227 gr. 
3.   Jaap v.d. Klift, HSV Het Snoekje, Maurik    1.794 gr. 
 
NK Vliegvissen  
23 mei, De Kool in Heelweg 
NK 30 dlnrs. (30 in 2009)  
1. Bram Zanis, HSV De Bilt  26 pnt. 
2. Peter Elberse, VVV Midden Brabant  27 pnt. 
3. Johan Crooymans, HSV De Ruischvoorn, Tilburg  28 pnt. 
 
NK Baarsvissen 
2 oktober, Ringvaart bij Schiphol Oost 
NK 43 dlnrs. (46 in 2009) 
1. Bert de Hond, HSV Krommenie e.o. 65 stuks 
2. Jack Valk, HSV Kennemerland 32 stuks 
3. André van Kleef, HSV De Schele Pos 31 stuks 
 
Topcompetitie Zoetwatervissen 
8 wedstrijden van april t/m oktober 
127 dlnrs. Senioren (144 in 2009) – 15 dlnrs. Junioren U18 (20 in 2009) en 23 dlnrs. Junioren U 22 
(18 in 2009) 
 
Senioren: 
1. Jo Adriolo  8 kl.pnt., 35.929 gram  
2. Ton Post 18 kl.pnt. 44.704 gram 
3. Christian Surquin 23 kl.pnt. 60.544 gram 
 
Junioren U18: 
1. Jeffrey Bakkernes 15 kl.pnt. 19.195 gram 
2. Lucien de Rade 17 kl.pnt. 21.024 gram 
3. Dylan Oomen 17 kl.pnt. 15.765 gram 
 
Junioren U22: 
1. Sjors Milder 18 kl.pnt. 50.686 gram 
2. Tim van Scherrenburg 23 kl.pnt. 37.405 gram 
3. Niels Gronouwe 23 kl.pnt. 31.862 gram 
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NK Kustvissen Junioren 
30 oktober, Westkapelle, Zeeland 
- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 22 dlnrs. (33 in 2009) 
1. Jeroen den Engelsman, HSV De Makreel, St. Philipsland  448 cm 
2. Arjan van Moort, HSV De Makreel, St. Philipsland     340 cm 
3.  Niels Janse, HSV De Wielingen, Cadzand     226 cm 
- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 28 dlnrs. (18 in 2009) 
1. Jordy van Beers, HSV Kortgene  179 cm 
2. Joeri Minderhoud, HSV Westkapelle  176 cm 
3. Ricky van Gastel, HSV De Streijenvissers, B. op Zoom  147 cm 
 
NK Kustvissen Dames 
30 oktober, Europoort – 20 dlnrs. (24 in 2009) 
1. Linde v.d. Velde, HSV De Oosterscheldevissers, St. M’dijk  141 cm 
2. Elaine Vredenburg, HSV De Snoek, Hippolytushoef   130 cm 
3. Regina Jongenelen, HSV De Slufter, Rotterdam     97 cm  
 
NK Kustvissen Individueel en Korpsen 
16 oktober – Groote Keeten bij Callantsoog 
NK 220 dlnrs. (217 in 2009) – selecties 417 dlnrs. (461 in 2009)  
1. Herman van Spankeren, HSV EGHV, Goes   378 cm 
2. Danny Goossen, HSV De Edelkarper, B. op Zoom   334 cm  
3.  Remco Geuze, HSV De Edelkarper, B. op Zoom    315 cm 
NK 24 korpsen (25 in 2009) - sel. 74 korpsen (75 in 2009) 
1. 2e korps van HSV De Edelkarper, B. op Zoom,  
 bestaande uit Joop Bouterse, Peter Caspers, Ad de Visser,  
 Peter v.d. Westelaken en Sjaak Zuidhof  40 pnt. 850 cm 
2. 3e korps HSV De Edelkarper, B. op Zoom  44 pnt. 822 cm 
3.  1e korps HSV De Eurovissers, Schiedam  52 pnt. 814 cm  
 
Topcompetitie kustvissen senioren  
20/11 Europoort en 11/12 Westkapelle, 60 dlnrs. (58 in 2009) 
1. Arjan Rijnberg   22 pnt. 2.083 cm 
2. Dennis Ooijendijk  32 pnt. 1.894 cm 
3. Remi Lindhout  32 pnt. 1.829 cm 
 
Topcompetitie kustvissen junioren/dames  
27/11 Westkapelle en 18/12 Europoort, Junioren 18 dlnrs. (22 in 2009), Dames 11 dlnrs. (15 in 
2009) 
Junioren: 
1. Adriaan Dronkers  17 pnt.  1.498 cm  
2. Jeromy van Houdt  21 pnt.  1.475 cm 
3.  David vd Velde  22 pnt.  1.515 cm 
Dames: 
1. Susan Stuijts  10 pnt. 1.348 cm 
2. Ilonka Rijnberg  10 pnt. 1.346 cm 
3. Linda van de Velde  11 pnt. 1.351 cm 
 
NK Bootvissen 
6 juni – Noordzee vanuit Neeltje Jans 
NK 30 dlnrs. – selecties 60 dlnrs. (65 in 2009) 
1. Ernest Ripson, HSV De Edelkarper, B. op Zoom 447 ex. 112.760 pnt. 
2. Frank v. Schilt, HSV Heense MS, Nw-Vossemeer 317 ex.   80.020 pnt. 
3. Arjan Rijnberg, HSV Oosterscheldev., St. M’dijk 277 ex.   71.350 pnt. 
 
Topcompetitie bootvissen  
19/9, 17/10 en 21/11 – Neeltje Jans – 10 dlnrs. 
1. Eric Goossens        20 pnt. 271 ex. 6.034 gr.  
2. Rien van Eekeren   22 pnt. 359 ex. 5.150 gr. 
3. Sjaak Verburg        23 pnt. 331 ex. 7.319 gr.  
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Resultaten internationale wedstrijden  
 
De wedstrijden zijn volgens de internationale CIPS-reglementen in de diverse disciplines vervist. 
 
WK Zoetwater Dames 
25-31 oktober – Bloemhofdam, Zuid-Afrika – 12 landen – 8e plaats  
 
WK Zoetwater Junioren 
18-25 juli – Mantova, Italië 
U18 – 17 landen – 14e plaats 
U22 – 19 landen – 5e plaats  
Sjors Milder Wereldkampioen 
 
EK Zoetwater Individueel/Landenteams 
30 aug.- 5 sept. – Coruche, Portugal – 17 landen – 11e plaats  
 
WK Zoetwater Individueel/Landenteams  
20-27 juni – Merida, Spanje – 32 landen – 3e plaats 
 
WK Zoetwater Korpsen 
6-13 juni – Poznan, Polen – 31 landen – 18e plaats 
 
Meerlanden Zoetwater 
7-11 juli – Kootstertille, Nederland – 6 landen –1e plaats 
 
NeDuLux Zoetwater 
7 augustus – Almere, Nederland – 1e plaats 
 
Nederland-België-Duitsland-Luxemburg Junioren 
9 en 10 juli – Moezel, Duitsland – 4 landen – 1e plaats,  
Mike van Asch 1e plaats individueel 
 
EK Vliegvissen  
6-12 september – Bosnië Herzegovina, – 17 landen – 16e plaats 
 
WK Vliegvissen 
14-21 juni - Polen – 25 landen – 21e plaats 
 
WK Bootvissen 
25 sept.-2 okt. – Budva, Montenegro - 15 landen – 11e plaats  
 
WK Kustvissen Junioren 
27 mrt. – 2 april – Grandola, Portugal – 6 landen – 5e plaats 
  
WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren  
7-13 november – Langebaan, Zuid-Afrika – 16 landen – 14e plaats 
 
WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames  
7-13 november – Langebaan, Zuid-Afrika – 11 landen - 7e plaats 
 
WK Kustvissen Korpsen 
2-8 mei – Algarve, Portugal – 17 teams, HSV Heense Molense Sportv. 9e, HSV De Zeenaald, 
Melissant 11e 
 
Engeland-België-Nederland Kustvissen  
2-4 juli – Lymington/Hampshire, Engeland - 3 landen – 2e plaats 
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Hoofdstuk 8 
Organisatie en structuur 
 
Sportvisserij Nederland is de landelijk overkoepelende vereniging van zeven regionale 
federaties, drie landelijke specialistenorganisaties en bijna 900 lokale 
hengelsportverenigingen. Bij elkaar kennen deze organisaties 570.000 aangesloten 
sportvissers, zijnde de houders van de VISpas en de Kleine VISpas. Sportvisserij 
Nederland heeft tot taak (inter)nationaal de belangen van de sportvisserij te behartigen 
en de aangesloten organisaties bij hun werkzaamheden te ondersteunen. Het hoogste 
orgaan vormt de algemene ledenvergadering. Het bestuur is belast met het besturen van 
de vereniging. De voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt door de 
medewerkers van het bureau gedaan.  
Sportvisserij Nederland is voor de belangenbehartiging op Europees niveau aangesloten 
bij de EAA en voor de internationale wedstrijdorganisatie bij de CIPS/FIPS. 
 
 

Verantwoordelijk voor het beleid 
 
Algemene ledenvergadering 
Op zaterdag 5 juni 2010 vond de vijfde algemene ledenvergadering plaats. Het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2009 werden door de leden federaties en specialistenorganisaties goedgekeurd, 
evenals de bijstelling van de begroting 2010 en de begrotingen voor 2011 en 2012. Mevrouw 
Geertje Veenstra en de heer Ben Biondina werden herkozen als bestuurslid van Sportvisserij 
Nederland. Hoofdthema vormde het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ voor de periode 2010 - 
2015. Aan de totstandkoming was ruim twee jaar overleg en discussie binnen de organisatie 
voorafgegaan. Met de bijstelling dat ook een ander bestuurder dan de federatievoorzitter in het 
vanaf 2011 nieuw te vormen landelijk bestuur zou kunnen worden afgevaardigd, werd door de 
leden unaniem met het beleidsplan ingestemd. Ook de voorliggende deelbeleidsplannen Jeugd en 
Wedstrijden werden aangenomen. 
 
Uitreiking erespelden  
Tijdens de algemene ledenvergadering werd aan de heren Jan Boes en Jan Jacobs de gouden 
erespeld uitgereikt. Voorzitter Nol Sweep roemde hun uitgebreide landelijke en federatieve 
verdiensten. Jan Boes was ruim 25 jaar voorzitter geweest van de federatie Gooi en Eemland  en 
acht jaar algemeen bestuurslid van de NVVS. Jan Jacobs was 15 jaar voorzitter van de federatie 
Midden Nederland en een van diens voorgangers de federatie Veluwezoom. Onder zijn leiding is de 
federatie Midden Nederland voortgekomen uit een fusie tussen de federaties Veluwezoom, Oude 
IJssel en Betuwe. Beide heren hebben hun sporen voor de hengelsport in de regio, maar ook qua 
inbreng in het landelijk beleid ruimschoots verdiend. 
Tijdens de najaarsmeeting van de Karperstudiegroep Nederland (KSN) in november werd aan de 
scheidend waarnemend voorzitter Aart Lokhorst de zilveren erespeld uitgereikt door Nol Sweep. Hij 
kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange bestuurlijke inspanning binnen de  KSN, zijn niet 
aflatende inzet om karperactiviteiten voor de jeugd te organiseren en de belangen van de 
karpervissers te behartigen. Ook binnen de landelijke organisatie leverde hij via het 
voorzittersoverleg altijd een duidelijke inbreng. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde maandelijks. Er werd gesproken en besluiten genomen over o.a. het op te 
stellen sportvisserijbeleidsplan 2010 – 2015, het visstandbeheer en de visstandbeheercommissies, 
de slechte toestand van de aal in de Nederlandse wateren en de ontwikkelingen ten aanzien van de 
beroepsbinnenvisserij. Ook werd besloten over de toekenning van subsidies uit de fondsen 
Verbetering Sportvisserijmogelijkheden en BOA Ondersteuning. De ledenvergaderingen van de 
federaties werden bezocht en geregeld was er contact met de federaties, specialistenorganisaties 
en belangrijke externe relaties. 
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Voorzittersoverleg 
In 2010 heeft twee keer een voorzittersoverleg plaatsgevonden. Op 1 april werd door het bestuur 
met de voorzitters van de federaties en specialistenorganisaties uitgebreid gesproken over het 
concept beleidsplan 2010 – 2015. Op 21 oktober stond de discussie over de toekomst van de 
visstandbeheercommissies en visplannen centraal. De jaarlijkse visdag moest vanwege te weinig 
belangstelling worden afgelast. 
 
 

Uitvoering werkzaamheden 
 
Bureau 
Het bureau van Sportvisserij Nederland heeft tot taak beleid voor te bereiden en -na besluit door 
het bestuur en/of de algemene ledenvergadering- uit te voeren. Voor de uitvoering van de 
dagelijkse werkzaamheden is het bureau opgedeeld in vier afdelingen: Belangenbehartiging, 
Advisering en Begeleiding (met daarbinnen de drie clusters advisering, kennis & informatie en 
visdocumenten & controle), Communicatie en Educatie, en Bedrijfsvoering. 
Met de beroepskrachten van de federaties vond iedere zes weken overleg plaats om elkaar te 
informeren, werkzaamheden af te stemmen en zaken gezamenlijk op te pakken. 
 
Personeel 
Bij aanvang van 2010 had Sportvisserij Nederland 47 medewerkers volledig of in deeltijd in dienst 
(42,7 fte). Per 1 juli 2010 verliet Maikel van Breugel de organisatie om volledig te gaan werken bij 
de federatie Sportvisserij Noordwest Nederland. Daarvoor werkte hij parttime bij  Sportvisserij 
Nederland en de federatie. Remko Verspui werd per 1 juni aangesteld om binnen het cluster Kennis 
& Informatie te gaan werken. Verder was Theo Bremer tijdelijk gedurende  drie maanden in dienst 
om visrechtgegevens in een GIS-systeem in te voeren. 
Jolanda Kok-van Doggenaar en Joop Bongers vierden in 2010 hun 25-jarig dienstjubileum bij de 
landelijke hengelsportorganisatie. 
 
In 2010 liepen dertien studenten stage bij Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland ontving 
in het verslagjaar de certificering als Erkend Leerbedrijf van de ECABO (beroepsonderwijs voor 
economisch-administratieve beroepen). Eerder was er al de erkenning door Aequor 
(beroepsonderwijs in de richtingen van voedsel en leefomgeving). 
 
Met de Personeelsvertegenwoordiging voerde de directeur ieder kwartaal overleg over relevante 
personeelsaangelegenheden. 

Het verzuimpercentage lag in 2010 op 2,8%. 
 
Eind 2010 kende Sportvisserij Nederland een personeelsbestand van 47 medewerkers (43,3 fte). 
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Uitgereikte erespelden 
 
2007    2008    2009   
Eric Goossens (zilver)  Gerben Oosterhout (goud) Dik Enklaar (goud)   
Hennekam (zilver)  Eugene Waarbroek (zilver) Jouke Jansma (zilver)   
    Geurt Veenendaal (zilver)  Kees Schotanus (zilver) 
    Annie Schoen (zilver)     Joost Stolk (zilver)  
 
    Korps HSV De Edelkarper 
    Eric Goossens (zilver) 
    Jan Hennekam (zilver) 
    Remi Lindhout (zilver) 
    Arjan Rijnberg (zilver) 
    Jan Stam (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) 
 
2010 
Jan Boes (goud) 
Jan Jacobs (goud) 
Aart Lokhorst (zilver) 
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Jaarrekening 2010  
(balans en staat van baten en lasten 2001 worden ingevoegd) 
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Adressen (juni 2011) 
 

Bestuur Sportvisserij Nederland 
 
Voorzitter 
- 
Bestuurslid Communicatie 
- 
Bestuurslid Water, visserij en visstandbeleid 
- 
Penningmeester 
- 
Bestuurslid 
- 
etc. 
 
Directeur / ambtelijk secretaris 
Joop Bongers 
Bronbeeklaan 3, 6824 PD Arnhem Tel. 026-3621435 
E-mail: jja.bongers@planet.nl 06-10142842 
 
 

Financiële Beleidsadviescommissie 
 
W.M.A. van Gils, Koestraat 37, 4931 CP Geertruidenberg  Tel: 0162-515993  
A. Moeliker, Kaalbertlanden 19, 7542 HR Enschede  Tel: 053-4765021 
J.F. Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag  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     Tel. 0519-296936 
C. Groen, Margrietstraat 19, 9541 BX Vlagtwedde    Tel. 06-30222483 
W. de Haan, Frisostrjitte, 23, 9288 BV Kootstertille    Tel. 06-40954561 
L. Harmsen, Zouteveenstraat 11, 3042 HW Rotterdam   Tel. 06-13806806 
J.Ph. Keijman, De Rosmolen 55, 6932 NA Westervoort   Tel. 06-12186038 
E.J. van Lieshout, Gildelaan 49,1671 LZ Medemblik    Tel. 06-19166266 
B. Schipper, Baljuwstraat 10, 1671 KV Medemblik    Tel. 0227-543612 
J. Vissers, v.d. Steenstraat 48, 5768 AL Meijel    Tel. 06-42185952 
J.M. Zwaan, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek    Tel. 0521-382275 
Zout 
R. Gatowinas, A. Schuurmanstraat 30, 1785 JW Den Helder   Tel. 06-17944766 
F. Ras, J. Massenetstraat 274, 2551 XH Den Haag    Tel. 06-22215900 
G. van der Vliet, Walmolen 15, 3481 AB Harmelen    Tel. 0348-443876 
L. van Wensen, Yersekeroord 24, 4617 NK Bergen op Zoom   Tel. 0164-265405 
 
Coaches 
Zoet 
W. Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede     Tel. 06-28613229 
J. van Schendel, Brouwerijstraat 22, 4845 CN Wagenberg   Tel. 06-28418664 
A. Schipper, Regenboog 5, 1671 RW Medemblik    Tel. 06-20747119 
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Zout 
W. Franken (bootvissen), Gagelboslaan 33, 4623 AA Bergen op Zoom   Tel. 06-22807651 
H. Karremans (kustvissen jeugd), Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen  Tel. 06-23023992 
F. van Schilt (kustvissen senioren), P.Stoffelenstraat 1, 4652 AP Steenbergen  Tel. 06-51327010 
B. Wijnings (kustvissen dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord  Tel. 06-51073476 
 
 

Bureau Sportvisserij Nederland (per 1 juni 2011) 
 
Joop Bongers, directeur 
 
Afdeling Bedrijfsvoering 
Simone van den Essenburg (hoofd) 
Sandra Althof - Wilmot     Wim Pindus 
Paulien Frentz      Tineke Prins 
Astrid Galis      Edith Snijders 
Lindsay de Haan     René Veltman 
Bernard Koolen       
 
Afdeling Belangenbehartiging 
Fred Bloot (hoofd) 
Marco Kraal      Robert Weijman 
Franklin Moquette     Jan Willem Wijnstroom 
  
Afdeling Advisering en Begeleiding 
Cluster advisering & begeleiding 
Jan Kamman (hoofd) 
Roland van Aalderen     Martin Hoorweg    
Pieter Beelen      Jan-Willem Kroon 
Theo Bremer (tijdelijk op projectbasis)   Gerard de Laak 
Niels Brevé      Josje Peters 
Gerrit van Eck      Paul Wijmans 
       
Cluster kennis & informatie 
Jaap Quak (hoofd) 
Willie van Emmerik     Remko Verspuij 
Connie Kolfschoten 
 
Cluster visdocumenten & controle 
Toine Aarts (hoofd) 
Frans Boonstra      Gerben Koopmans 
Frans Jacques      Ruud Pannekeet 
Paula Klarenbeek 
 
Afdeling Communicatie en Educatie 
Onno Terlouw (hoofd) 
Joran Bal      Jolanda Kok - van Doggenaar 
Danny Bok      Mecheline Muts - Thissen 
Sjoerd Boomsma     Ed Stoop 
Evert Dijkhof      Robert de Wilt 
Gerwin Gerlach      Bert Zoetemeyer 
George Hampsink 
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Overzicht van het aantal aangesloten sportvissers 
 

Federatie 2007 2008 2009 2010 
Aantal verenigingen 
eind 2010 

   

          
  

Groningen Drenthe 48.823 49.556 50.667 51.009 181    

Friesland 25.691 26.099 27.914 29.209 34    

Oost-Nederland 57.897 59.290 61.925 64.002 74    

NoordWest Nederland* 59.155 62.810 65.833 82.242 93    

Gooi & Eemland 28.209 28.802 30.114 31.728 19    

Randmeren*  12.970 13.352 14.518 -     

Midden Nederland 38.226 38.430 40.320 41.021 102    

Zuid West Nederland 124.807 128.948 133.662 137.135 260    

Limburg 29.335 28.463 29.506 28.660 117    

             

Totaal 425.113 435.750 454.459 465.006 
 

                  880  
  

 
* In 2010 is de federatie Randmeren gefuseerd met Sportvisserij NoordWest Nederland.  
 
Daarnaast werden er in 2010 door Sportvisserij Nederland 104.456 Kleine Vispassen verstrekt aan 
niet-aangesloten sportvissers. In 2009 waren dat er 115.796.  
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Adressen sportvisserijorganisaties  
 
 

Nationaal  
 
Sportvisserij Nederland 
Leijenseweg 115, Postbus 162 
3720 AD Bilthoven 
T: 030-6058400 F: 030-6039874 
E: info@sportvisserijnederland.nl  
www.sportvisserijnederland.nl  
 
Kaperstudiegroep Nederland (KSN) 
A.Kempen, Ossenbergerhout 10, 3845 HT Harderwijk T: 0592-345326 
 E: administratie@karperstudiegroep.nl  I: www.karperstudiegroep.nl  
 
Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) 
J. Pepping, Bosbouwkamp 11, 8381 AG Vledder        T: 06-23615276 
E: ledenadministratie.snb@gmail.com  I: www.snoekstudiegroep.nl  
 
Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 
M. Goedhart, De Fazant 5, 2761 SZ Zevenhuizen     T: 06-15869658 
E: marcelgoedhart@vnv.nu  I:  www.vnv.nu 
 
 

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

Regionaal 
  
Sportvisserij Fryslân 
S.D. van der Meer, Tillebuoren 26, 9288 AP Kootstertille     T: 0512-331780 
Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou       T: 0566-624455 
E: info@visseninfriesland.nl  I: www.visseninfriesland.nl  
 
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 
T. Jonker, Schieland 51, 9405 NC Assen                    T: 0592-351746 
Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo       T: 0592-542890 
E: hsfgron-dren@vissen.nl  I: www.vissen.nl  
 
Sportvisserij Oost-Nederland  
G. H. Sloot, Klaashuishof 4, 7481 ER Haaksbergen T: 053-5722920 
Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte            T: 0572-363370 
E: info@sportvisserijoostnederland.nl  I: www.sportvisserijoostnederland.nl                
  
Vanaf 26 mei 2011 zijn de hengelsportfederaties Gooi en Eemland en NoordWest Nederland 
gefuseerd tot Sportvisserij MidWest Nederland.  
 
Sportvisserij MidWest Nederland  
B.C. Schotanus, Marga Klompélaan 8, 1945 ZL Beverwijk     T: 0251-231884 
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Kantoor: Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest                      T: 0251-318882 
E: info@pos-sportvisserij.nl  I: www.pos-sportvissserij.nl  
 
Hengelsportfederatie Midden Nederland 
A. Thielking, Meulenkamp 14, 6903 VS Zevenaar                   T: 0316-330426 
Kantoor: Huissensestraat 285, 6833 JK Arnhem                     T: 026-3212045 
E: info@hfmiddennederland.nl  I: www.hfmiddennederland.nl  
 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
J.B.A. Biondina, Veerweg 18-a, 4493 AS Kamperland              T: 0113-371457 
Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen                      T: 0162-687260 
E: info@sportvisserijbelangen.nl  I: www.sportvisserijbelangen.nl          
 
Sportvisserij Limburg 
A.J. Reumkens, Achter de Heggen 5, 6336 WE Hulsberg         T: 045-4053749 
Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond                      T: 0475-350053 
E: info@sportvisserijlimburg.nl  I: www.sportvisserijlimburg.nl  
 

 


