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Hoofdstuk 1 

Hoofdlijnen van 2011 
 

Sterker Samen Werken 
Voor de sportvissers van vandaag en morgen. Dat is de titel van het landelijke beleidsplan voor de 

periode 2010 – 2015. In de werkzaamheden beginnen de lijnen zich steeds meer te vormen en de 

krachten worden gebundeld. Samen binnen Sportvisserij Nederland en in samenwerking met andere 

recreanten- en natuurorganisaties is de hengelsport tot veel in staat. 

 

Op de algemene ledenvergadering in juni 2011 werd een geheel nieuw bestuur gevormd uit 

afgevaardigde voorzitters -of een ander bestuurslid- van de leden federaties en externe kundige 

portefeuillehouders. Allen betrokken en gedreven personen. Samen, Sterker en direct aan de slag.   

 

Afscheid werd genomen van de oud bestuursleden. Allen kregen de gouden erespeld en oud 

voorzitter Nol Sweep werd benoemd tot erelid. Zij hebben een geweldige prestatie geleverd. De 

vorming van Sportvisserij Nederland. Voor het eerst in honderd jaar één landelijke en zeer krachtige 

hengelsportorganisatie in Nederland, met zelfs het predicaat Koninklijk door koningin Beatrix 

toegekend. Goed op koers en vol op stoom. 

 

Haaien en rechtszaken 

Zonder vis is er voor sportvissers niet te vissen. Sportvisserij Nederland moest in 2011 haar ‘tanden’ 

laten zien om op te komen voor een goede visstand. Geprocedeerd werd tegen de Staat om de 

aanleg van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen tegen te houden. Omdat er nog geen 

goede visgeleidingssystemen bestaan zou een ontoelaatbare sterfte van vis worden veroorzaakt. 

Juist in onze hoofdwatersystemen, waar al jarenlang hard wordt gewerkt aan de terugkeer van 

salmoniden en de aal ernstig bedreigd is. Gewonnen werd zowel bij de rechtbank als in hoger beroep 

bij de Raad van State. 

 

Ook moest ‘alles uit de kast worden gehaald’ om de Haringvlietsluizen -een belangrijke 

hoofdverbinding voor vis tussen zee en binnenwateren- op een kier te krijgen. Staatssecretaris Atsma 

had besloten ondanks jarenlange voorbereiding dit niet te doen. Dankzij grote nationale en 

internationale druk gestimuleerd door Sportvisserij Nederland en opgebouwd door natuur- en 

sportvisserijorganisaties besloot hij alsnog de Haringvlietsluizen voor een deel te gaan openen. 

 

Binnen de visstandbeheercommissie IJsselmeer werd de druk krachtig opgebouwd om eindelijk tot 

een betere visstand (slechter dan nu kan eigenlijk niet) te gaan komen en de overbevissing te 

stoppen. Hier moesten eveneens ingewikkelde juridische stappen worden gezet, maar de overheden 

lijken in beweging te komen en langzaam hun verantwoordelijkheid te gaan nemen.  

 

Er zijn meer positieve berichten. Er zwemmen steeds meer haaien voor de kust. Schitterende dieren 

en interessant voor sportvissers. Ook de meerval is in opkomst in Nederland. Sportvisserij Nederland 

is in 2011 monitoringsonderzoek gestart om meer kennis over deze vissoorten in de Nederlandse 

wateren te verkrijgen. Via het internationale project Living North Sea, waarin Sportvisserij Nederland 

deelneemt, wordt gewerkt aan het bevorderen van vismigratiemogelijkheden. In het kader van dit 

project werkt Sportvisserij Nederland samen met onderliggende hengelsportorganisaties aan uitzet 

en monitoring van salmoniden. In steeds meer rivieren en beken zien we paairijpe zeeforel en zalm -

zij het nog op zeer beperkte schaal-  terugkeren.  

 

Het verbod voor beroepsvissers om nog paling te mogen vangen op de grote rivieren vanwege de 
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dioxineproblematiek was triest. Triest dat er nog zulke schadelijke stoffen voor vis en mens in onze 

grote wateren zitten. Sportvisserij Nederland en haar federaties zetten zich in om via het beperken 

van de aalvangsten en het instellen van steeds meer aalreservaten in schone gebieden het herstel 

van de aalstand te bevorderen. 

 

Ruimere vismogelijkheden 

Sportvissers willen eenvoudig in zoveel mogelijk wateren kunnen vissen. De VISpas biedt deze 

mogelijkheid en ook in 2011 kwam weer meer water in de gezamenlijke Landelijke Lijst van 

Viswateren. Hier gaan we echter nog meer slagen maken. 

 

De bereikbaarheid vormt bij verschillende wateren een probleem. Hier wordt door de federaties en 

Sportvisserij Nederland continu aan gewerkt. Mede via subsidies uit het landelijke Fonds Verbetering 

Sportvisserijmogelijkheden konden door hengelsportverenigingen weer diverse visvoorzieningen 

worden gerealiseerd. 

 

In regionale visplannen op te stellen door visstandbeheercommissies, wordt de visserij in een gebied 

geregeld en worden wensen voor verbetering van de mogelijkheden voor vis en sportvissers naar de 

waterbeheerder aangegeven. In 2011 werd het enthousiasme van commissieleden getemperd, 

doordat goedkeuringen noch een berichtgeving van ontvangst van de visplannen vanuit het 

ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie achterwege bleven.  

Toch wordt op deze weg voortgegaan, waarbij soms moet worden gestreden om een beperkte 

onttrekking van snoekbaars en het uitzetten van karper door de sportvisserij mogelijk te houden. 

Tevens moet soms helaas nog steeds worden ingezet om het zogenaamde ‘ruimen’ van brasem door 

de waterbeheerder -om het water kunstmatig helder te maken- tegen te gaan. Via 

sportvisserstellingen langs het water en vanuit vliegtuigen, enquetes en onderzoek  van de visstand 

wordt door de sportvisserij input voor de visplannen verzameld. 

 

Groei en steun 
Het aantal aangesloten sportvissers is in 2011 wederom fors toegenomen. Een stijging van 

gemiddeld 4% werd bereikt en bij de jeugd liefst 20%. Vele recreanten- en natuurorganisaties zijn in 

deze economische moeilijke tijden jaloers op deze cijfers van de hengelsport. Veel publiciteit ligt 

hieraan ten grondslag. VIS TV brak records. De landelijke VISpascampagne “Vissen? Altijd de VISpas 

mee!” werd weer uitgevoerd met spots op de radio en het plaatsen van banners op diverse externe 

websites. De ontwikkeling en het bereik van de eigen websites, YouTube filmpjes en de inzet van 

social media nam fors toe. In De Telegraaf verscheen een hengelsportspecial van 16 pagina’s en tal 

van wervingsacties werden samen met hengelsportverenigingen gerealiseerd. 

 

Vrijwilligers van hengelsportverenigingen werden in samenwerking met de federaties gesteund met 

adviezen, voorlichtingsavonden, cursussen en materialen. Op de website 

www.sportvisserijnederland.nl werd het onderdeel verenigingsservice uitgebreid. Grote 

hengelsportverenigingen werden ontlast door het aanbieden van ledenadministratie services. Bij 

meer dan 100 verenigingen werden gratis professionele verenigingswebsites -gekoppeld aan de 

landelijke en federatieve sites- gerealiseerd en de federatieve websites werden uitgebreid met een 

wedstrijdmodule. 

 

Wereldkampioen 

Op de Sportfishing World Championships in Italië wist Ingeborg Audenaerd het oranje op het hoogste 

podium te plaatsen. Zij werd individueel wereldkampioen bij de dames zoet. Het herenteam wist bij 

het WK Feedervissen de bronzen medaille te veroveren, evenals de jeugd bij het WK Kustvissen. Bij 

de internationale wedstrijdrangschikking van de FIPS ED is Nederland opgeklommen tot de vierde 

plaats. Ook nationaal was er ontwikkeling. De Nationale Topcompetitie Feedervissen werd gestart. 
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Weg 

We zijn op de goede weg, maar er is nog een weg te gaan. Door eensgezind als 

hengelsportorganisaties de uitwerking van het beleidsplan Sterker Samen Werken op te pakken en er 

de schouders onder te zetten, gaan we er voor samen de toekomst voor de sportvissers in Nederland 

in meerdere opzichten nog beter vorm te geven. 

 

 

Menno Knip, voorzitter    Joop Bongers, directeur 
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Hoofdstuk 2 

Belangenbehartiging 
 

Stevige argumenten, een goed verhaal, netwerken, samenwerken, steun zoeken voor het 

gewenste sportvisserijbeleid, elkaars belangen versterken, doelen bereiken. Daar gaat het om bij 

belangenbehartiging. Van lokaal tot internationaal is Sportvisserij Nederland actief om de 

mogelijkheden voor sportvissers en vis in Nederland te behouden en te verbeteren. 

 

 

Waterkrachtcentrales en vissen: een lastige combinatie 
Waterkrachtcentrales zonder goed visgeleidingssysteem verwonden en doden vissen die de centrale 

passeren. Sportvisserij Nederland pleit ervoor dat elke centrale -zowel bestaand als nieuw te 

bouwen- van een goed systeem wordt voorzien, waardoor vissen veilig hun weg kunnen vervolgen.  

 

Waterkracht Europees 

Twee Nederlandse Europarlementariërs, Esther de Lange (CDA) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66) 

hebben op verzoek van Sportvisserij Nederland eind 2010 schriftelijke vragen gesteld aan de 

Europese Commissie over de impact van waterkracht op visbestanden en vismigratie. In haar 

antwoord erkent de Commissie de negatieve gevolgen van waterkracht, maar is van mening dat deze 

binnen de normen blijft van de Europese Kaderrichtlijn Water. 

In reactie hierop hebben Sportvisserij Nederland, de European Anglers Alliance (EAA) en de EFFTA 

(hengelsport industrie) in 2011 een korte documentaire gemaakt over de problemen van waterkracht 

ten behoeve van het Europees Parlement en andere beleidsmakers in de lidstaten. De documentaire 

zal worden gebruikt voor meer politieke en publieke bewustwording met als doel de negatieve 

impact van waterkracht op vismigratie en visbestanden terug te dringen.  

 

Borgharen 

De Rechtbank van Maastricht heeft, naar aanleiding van een rechtszaak die door Sportvisserij 

Nederland was aangespannen, in juli 2011 geoordeeld dat Rijkswaterstaat ten onrechte een 

vergunning heeft verleend voor de bouw van een waterkrachtcentrale in de Grensmaas . De 

veroorzaakte vissterfte was ontoelaatbaar. Toch gaat Sportvisserij Nederland samen met 

Sportvisserij Limburg in beroep bij de Raad van State, omdat de rechter in zijn afweging onvoldoende 

de Kaderrichtlijn Water en de Benelux Beschikking heeft meegewogen. 

Ook Rijkswaterstaat en projectontwikkelaar ABRA gaan om hen moverende redenen tegen de 

uitspraak in beroep. Medio november heeft de zitting van de Raad van State plaatsgevonden. In 2012 

is de sportvisserij door de Raad van State wederom in het gelijk gesteld. Een belangrijk resultaat voor 

de sportvissers en vooral de vissen in de Maas.  

 

Beleidsthema’s zee en kustwateren 
 

Sportvisserij op toplocatie Pieren IJmuiden 

In 2011 kwam de toegankelijkheid van de IJmuider Pieren, als toplocatie voor de zeesportvisserij, in 

de gevarenzone door nieuw beleid bij Rijkswaterstaat. Om veiligheidsredenen overwoog 

Rijkswaterstaat de toegang tot de pieren te sluiten. Door intensieve lobby van Sportvisserij 

Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland heeft Rijkswaterstaat afgezien van de sluiting van de 

pieren voor de hengelsport. De sportvisserij, Rijkswaterstaat  en de gemeente Velsen zijn nu met 

elkaar in gesprek om een optimaal recreatief medegebruik van de pieren veilig te stellen, waarbij de 

sportvisserijmogelijkheden worden gewaarborgd.  
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Zeebaars 

De zeebaars is een heel belangrijke vissoort voor de zeesportvisserij. Om recht te doen aan die status 

zet Sportvisserij Nederland zich in voor een variant op het Iers zeebaarsbeheerplan. Hierin staat de 

zeebaars centraal voor de sportvisserij en is er nog slechts ruimte voor kleinschalige, duurzame 

beroepsvisserij. Een dergelijk zeebaarsbeheerplan moet in de toekomst er voor zorgen dat het 

zeebaarsbestand niet verder achteruit gaat en dat de zeebaars voor de sportvisserij als aantrekkelijke 

sportvis behouden blijft.  

 

Recreatieve staand wantvisserij 

Naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het op beperkte schaal toestaan van 

het recreatief vissen met staand want, heeft de staatssecretaris in december 2010 besloten op 

beperkte schaal recreatieve staand wantvisserij toe te staan. Dit om tegemoet te komen aan de wens 

van een kleine groep eilandbewoners om hun recreatieve staand wantvisserij na 1 januari 2012 te 

kunnen voortzetten. 

Sportvisserij Nederland is van mening dat de aangekondigde regeling leidt tot ongewenste 

ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke conflicten, bijvangst van beschermde trekvissen en 

stroperij. Inzet van Sportvisserij Nederland is om recreatieve nettenvisserij -voor zover sprake is van 

historisch gebruik- slechts toe te laten op basis van een vergunning. Via nader te bepalen 

vergunningvoorwaarden kan dan worden gestuurd via toewijzing van visvakken, netlengte, 

tijdzonering en andere technische regels. In 2012 zal de overheid een regeling uitwerken. 

 

Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) 

Op 13 juli komt het lang verwachte voorstel van de EU-commissie over de herziening van het GVB. 

Het voorstel richt zich volledig op de beroepsvisserij. Sportvisserij Nederland zet zich nationaal en 

internationaal samen met de European Anglers Alliance in voor een positie voor een positie binnen 

het GVB, die recht doet aan de grote sociaal economische belangen van de Europese zeesportvisserij. 

Ook via de EU Regionale Adviescommissie Noordzee (RAC Noordzee) streeft Sportvisserij Nederland 

dit doel na.  

 

Natura 2000 Noordzeekustzone en Waddenzee 

Sportvisserij Nederland gaat voor een optimale zeeaasvoorziening, sportvisserijgebruik en goede 

visbestanden binnen het Natura 2000 gebied Noordzeekustzone en Waddenzee. Na actieve lobby 

binnen de betreffende klankbordgroep is bereikt dat de door Sportvisserij Nederland ontwikkelde 

gedragscode zeesportvisserij als integraal onderdeel in het beheerplan zal worden opgenomen. In 

2013 wordt het beheerplan vastgesteld. 

 

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

Sportvisserij Nederland heeft actief deelgenomen aan de door Rijkswaterstaat ingestelde regiegroep 

die zich bezighoudt met de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Binnen het 

kader van de richtlijn worden de belangen van de zeesportvisserij bewaakt. 

 

Beleidsthema’s binnenwateren 
 

Den Haag  

Op verschillende terreinen is Sportvisserij Nederland actief geweest in politiek Den Haag. Veel 

onderwerpen passeerden de revue zoals Actief Biologisch Beheer, splitsing van visrechten, 

stroperijbestrijding, dioxine in de aal, waterkracht, sportvisserijvoorzieningen, aanpassingen van de 

Visserijwet en de recreatieve staand wantvisserij. Dit leidde tot verschillende moties die in de 

Tweede Kamer werden aangenomen ten gunste van de sportvisserij. Ook speelde Sportvisserij 
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Nederland een katalyserende rol bij het besluit van staatssecretaris Bleker om een Commissie 

Binnenvisserij te starten, welke zich richt op de transitie van de beroepsvisserij.  

 

Actief Biologisch Beheer (ABB)  

De ABB-problematiek dreigde terug te komen op de agenda door enkele waterbeheerders, zoals die 

van het Volkerak-Zoommeer en het Wetterskip Fryslan. De sportvisserij is tegen het grootschalig 

‘ruimen’ van vis om wateren kunstmatig helder te krijgen. Samen met de PvdA en CDA werden de 

ontwikkelingen kritisch gevolgd. Sportvisserij Nederland voerde gesprekken met de Unie van 

Waterschappen, DG-Water, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het 

Wetterskip Fryslan over ABB en beheervisserijen. Het resultaat is dat er in 2011 geen nieuwe ABB 

dan wel beheervisserijen hebben plaatsgevonden.  

 

Kierbesluit Haringvliet 

Natuurmonumenten heeft -samen met Sportvisserij Nederland, het Havenbedrijf Rotterdam, de 

Provinciale Milieufederaties en de Provinciale landschappen- een brief gestuurd aan de Europese 

Commissie, waarin zij haar zorgen uitte over het feit dat de Nederlandse regering had besloten het 

Kierbesluit in te trekken. Ook heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met adviesbureau ATKB 

- in opdracht van Rijkswaterstaat- meegewerkt aan het onderzoek ‘ Visstand Kier Haringvliet’. De 

bijdrage bestond uit een analyse van historische informatie. Mede hierdoor werd onderbouwd dat er 

in feite geen volwaardige alternatieven bestaan voor het Haringvliet als migratieroute (en deels 

opgroeigebied) voor trekvissen als zalm, fint, spiering, bot en aal. Onder nationale en internationale 

druk, mogelijke claims en de aangevoerde inhoudelijke expertise, besloot de regering alsnog het 

Kierbesluit uit te voeren. Dit betekent dat vanaf eind 2013 de Haringvlietdam daadwerkelijk op een 

kier gaat met naar verwachting een belangrijk positief effect op de migratie van vis tussen zee en 

binnenwateren. Alleen bij lage rivierafvoeren zal de kier worden gesloten om te voorkomen dat het 

zoute water te ver naar binnen dringt. 

 

Regiegroep Recreatie & Natuur 

Vanaf 2007 bundelen de RECRON, HISWA, Sportvisserij Nederland, Horeca Nederland, ANWB, KNJV, 

het Watersportverbond en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie hun krachten op het gebied 

van natuurbeleid. Medio 2011 is Fred Bloot, adjunct directeur van Sportvisserij Nederland, de nieuwe 

voorzitter geworden van deze landelijke Regiegroep Recreatie & Natuur. Onder zijn leiding zet de 

regiegroep zich in voor de belangen van de deelnemende partijen aangaande de ontwikkelingen 

binnen Natura 2000, de te ontwerpen nieuwe Natuurwet en de Omgevingswet. Er wordt intensief 

lobby gevoerd richting de politiek en verantwoordelijke overheden. 

 

Toekomstvisie Watersport / Waterrecreatie 

De Stichting Recreatie Toervaart Nederland heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een 

toekomstvisie Watersport / Waterrecreatie 2025 ontwikkeld. Dit om de nog steeds groeiende 

watersport in de toekomst beter te kunnen stroomlijnen, ontwikkelen en benutten. Sportvisserij 

Nederland neemt deel aan de stuurgroep die het proces rondom de toekomstvisie en de invoering 

ervan begeleidt. De ontwikkelingsrichtingen genoemd in de visie, zijn inmiddels al onderschreven 

door het Interprovinciaal Overleg, de Unie van waterschappen en de ministeries van EL&I en IenM. 

De komende jaren zullen worden gebruikt voor de realisatie van de in de visie verwoorde ambities.  

 

Water Natuurlijk 

Sportvisserij Nederland ondersteunt de waterschapbestuurders van Water Natuurlijk in hun werk 

met waardevolle informatie over de belangrijkste sportvisserij-onderwerpen en een tweetal 

informatie- en discussieavonden. Onderwerpen die in 2011 op de agenda stonden waren de invloed 

van waterkrachtcentrales en gemalen op visbestanden en Actief Biologisch Beheer. Met het landelijk 

hoofdbestuur is geregeld overleg gevoerd over o.a. de toekomst van de waterschappen. 
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Aalscholver internationaal 

Samen met de EAA pleit Sportvisserij Nederland bij de EU-commissie voor een werkgroep die 

regelmatig bijeen komt om afstemming te zoeken over te nemen maatregelen om de schade door 

aalscholvers te reduceren. De werkgroep zou op Europese schaal bewustwording van de 

aalscholverproblematiek moeten bevorderen om zodoende te komen tot goed op elkaar afgestemde  

managementplannen per lidstaat. 

 

Sportvisserij en IJsselmeer  

Sportvisserij Nederland wil een gezond en toegankelijk IJsselmeer met een aantrekkelijke visstand 

voor optimale sportvisserijmogelijkheden. De volgende acties zijn in 2011 ondernomen: 

• In de VBC IJsselmeer werd krachtig ingezet op verbetering van de visstand en sanering van de 

beroepsvisserij.  

• Eind januari werd een bezwaar ingediend tegen de NB-wet vergunningverlening voor de 

beroepsvisserij op het IJmeer/Markermeer. De rechter verklaarde het bezwaar van 

Sportvisserij Nederland ontvankelijk. De vergunning moet op een aantal punten worden 

aangepast.  

• Begin september werd een bezwaar ingediend tegen de NB-wet vergunningverlening voor de 

beroepsvisserij op het IJsselmeer, zoals verleend door de provincie Friesland.  

• Samen met andere recreatie- en natuurorganisaties en verschillende overheden wordt een 

gedragscode ontwikkeld in het kader van Natura 2000, teneinde optimaal van het IJsselmeer 

te kunnen genieten. 

• Er worden gesprekken gevoerd met verschillende partijen over een mogelijke toekomst van 

het IJsselmeer met het accent op sportvisserijtoerisme.  

 

Afsluitdijk  

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Ook wordt 

bekeken hoe extra spuicapaciteit kan worden gerealiseerd. De provincies Friesland en Noord-

Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten en het ministerie van EL&I zijn hierbij betrokken. In 2011 is 

besloten tot een minimale renovatie van de dijk, primair gericht op de veiligheid. De belangrijke 

thema’s recreatie, natuur, duurzame energie zijn bestuurlijk ondergebracht bij de provincies. 

Sportvisserij Nederland is betrokken bij verschillende overleggen en draagt inhoudelijk bij aan de 

natuurambitie voor de Afsluitdijk. Ingezet wordt op optimale vismigratiemogelijkheden, goede 

zoet/zout overgangen, continuïteit in aasvoorziening voor de zeesportvisserij en optimale 

sportvisserijmogelijkheden. Sportvisserij Nederland heeft samen met de Waddenvereniging, Stichting 

Verantwoord Beheer IJsselmeer en De Goede Vissers, het initiatief genomen voor een plan om een 

goede vismigratie te realiseren met een vismigratierivier bij Kornwerderzand. Om het plan te 

ondersteunen is een Kennisdocument Vismigratie Afsluitdijk opgesteld.  

 

Vismaatlatten 

Waterbeheerders gebruiken onder meer vismaatlatten om de toestand van hun water te 

beoordelen, om knelpunten vast te stellen en maatregelen te treffen. Ook zijn zij van belang voor het 

toetsen van visplannen, bijvoorbeeld als het gaat om het voornemen om vis uit te zetten. Verkeerde 

maatlatten of onjuist gebruik kunnen leiden tot verkeerde maatregelen of een foutieve toetsing.  

In opdracht van Sportvisserij Nederland heeft adviesbureau TAUW Water in 2010 de vismaatlatten 

onderzocht en aanpassingen voorgesteld. Ambtelijk en bestuurlijk zijn de verschillende 

verbetervoorstellen in 2011 beoordeeld, waaronder ook die van Sportvisserij Nederland. Een deel 

van de kritiek van Sportvisserij Nederland is onderkend. Conclusie was dat niet de maatlatten zelf het 

probleem zijn, maar de manier waarop sommige waterbeheerders deze toepassen. Uiteindelijk werd 

gekozen voor slechts een beperkt aantal aanpassingen. Dit betreft de maatlat aantal soorten, 

verhouding kleine-grote snoekbaars en een nieuwe maatlat voor de aal. Sportvisserij Nederland is 

betrokken bij de verdere uitwerking. Zowel landelijk als regionaal, bijvoorbeeld in de VBC’s, is het 

noodzakelijk kritisch te blijven zodat een correcte toepassing van de vismaatlatten plaatsvindt.



10 
 

Hoofdstuk 3 

Advisering en begeleiding 
 

Een goede inrichting en beheer van wateren is essentieel voor het leven van de vissen en om er 

heerlijk te kunnen vissen. Samen met de federaties houdt Sportvisserij Nederland zich bezig met 

praktijkonderzoek en het ontwikkelen van sportvisserijvisies om waterbeheerders en 

hengelsportverenigingen te adviseren over verbeteringsmogelijkheden. 

 

 

Onderzoek 
 

Visstand in het Nationaal Park de Biesbosch 

In opdracht van Staatsbosbeheer en Sportvisserij Zuidwest Nederland is een overzicht gemaakt van 

alle uitgevoerde visstandonderzoeken in het Nationale Park de Biesbosch en de beschikbaarheid van 

visdata. Daarnaast heeft aanvullend onderzoek van de visstand plaatsgevonden. Het project levert 

onder meer een soortenlijst op van de Biesbosch, een overzicht van alle beschikbare databases met 

visgegevens en een voorstel voor een structurele monitoring voor het gebied.  

Het uitgevoerde visstandsonderzoek in drie deelgebieden bevestigt de soortenrijkdom van de 

Biesbosch (66 vissoorten sinds 1971). Ten opzichte van resultaten van eerder onderzoek is er een 

afname van paling, snoekbaars en brasem en een toename van blankvoorn, kolblei en exoten 

waaronder verschillende grondels en de roofblei. De resultaten wijzen er tevens op dat de Biesbosch 

een belangrijk paai- en opgroeigebied is voor vis.  

 

Aalherstel 

De mogelijkheid voor de realisatie van een aalherstelproject in het Oldambtmeer is onderzocht. Eind 

2010 was reeds een gebiedsplan opgesteld voor dit meer. Dit rapport beschrijft de kansrijke uitzet 

van jonge, ondermaatse aal uit vervuild gebied in het nieuwe en schone Oldambtmeer. De uitgezette 

jonge vervuilde aal kan in het Oldambtmeer opgroeien tot schone schieraal en vervolgens uittrekken 

ten behoeve van de voortplanting en daarmee bijdragen aan het herstel van de aalpopulatie. In het 

voorjaar is een proefbevissing uitgevoerd in het westelijke deel van het Noordzeekanaal. Het doel 

van deze proefbevissing is om de vangmethodiek, beschikbaarheid en vervuilingsgraad van 

ondermaatse aal van circa 15-25 cm te onderzoeken ten behoeve van de uitzet in het Oldambtmeer. 

Tijdens de proefbevissing zijn er echter onvoldoende ondermaatse alen gevangen om als materiaal 

voor de uitzetting in dit meer te gebruiken.  

 

Hengelvangstregistratie 

Er is veel vraag naar data van verzamelde vangsten van onder meer verschillende VBC’s, NEM 

(Netwerk Ecologische Monitoring), NLBIF (The Netherlands Biodiversity Information Facility) en de 

GAN (Gegevensautoriteit Natuur). De vangstgegevens van 2010 zijn voor het project ‘invasieve 

exoten’ aangeleverd aan het ministerie van EL&I.  

 

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een nieuwe manier om vangstgegevens 

van sportvissers te verzamelen. Om zoveel mogelijk input te krijgen via online 

hengelvangstregistratie kijkt Sportvisserij Nederland samen met de federaties hoe het registreren 

van vangsten zo gemakkelijk mogelijk gemaakt kan worden. Als een sportvisser zijn vangst met 

andere vissers kan delen is dit tevens een goed middel om de sportvisser te binden aan de 

overkoepelende organisaties.  

 

Verbetering van de kwabaalstand 

Met het kwabaalproject wil Sportvisserij Nederland deze vis weer in grotere aantallen terug krijgen in 

Nederland. Bij dit project wordt nauw samengewerkt met verschillende waterschappen. Ook wordt 

getracht om een beeld te krijgen van de genetische verspreiding van kwabalen binnen Nederland. Er 
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zijn daarvoor vijftien genetische monsters (vinknippen) genomen van kwabalen, die geanalyseerd 

worden door het Belgische INBO (Instituut voor Natuur en Bos onderzoek).  

In de Beerze zijn in 2009 en 2010 kwabalen uitgezet. Tijdens een controle bemonstering is een aantal 

kwabalen terug gevangen. De kwabalen verkeren in goede conditie.  

Samen met waterschap De Dommel is een habitatmeting verricht, zodat de gegevens van het 

Nederlandse herintroductieproject beter te vergelijken zijn met de Belgische herintroducties.  

Met Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland, waterschap Velt & Vecht, vrijwilligers van 

de hengelsportverenigingen De Dobber uit Hardenberg en TOP uit Coevorden is een fuikmonitoring 

opgezet om meer inzicht te krijgen in de kwabaalstand in de Overijsselse Vecht.  

 

Kort advies 

Er zijn in 2011 33 Kort Advies-projecten uitgevoerd, waarvoor veelal eerst een visserijkundig 

onderzoek is verricht. Bij een visserijkundig onderzoek wordt gebruik gemaakt van elektro- en 

zegenvisserij.  

 

 

Plaats Locatie Opdrachtgever 

Hengelo Broekvijver Sportvisserij Oost-Nederland 

Maarsseveen Jan Verhoefgracht HSV Maarssen 

Barneveld Gracht rond de Koeweide  HSV Barneveld 

Hengelo  Vijver Parijsstraat/Kopenhagenstraat HSV Ons Genoegen 

Haarlem Vijvers Recreatiegebied Spaarnwoude  HSV Haarlem e.o. 

Pekela Plas Alteveer Hengelsportfederatie 

Groningen-Drenthe 

Vorden Vijver Larenseweg HSV De Snoekbaars 

Heerlen Meezenbroekervijver  HSV De Edelkarper 

Balk Visvijver   HSV De Bears 

Abcoude Fortgracht Abcoude  Stichting Viscentra 

Gehandicapten 

Bergschenhoek Lage Bergse Bos  Sportvisserij Zuidwest 

Nederland 

Schagen Gemeentelijke wateren HSV De Baars, 

Vlagtwedde Visplas Wollinghuizen Hengelsportfederatie 

Groningen-Drenthe 

Yde Zandgat Yde-De Punt HSV Yde de Punt 

Emmeloord Wijkpark Espelerveld  HSV ’t Poldervoorntje 

Renswoude De Kom (Grand Canal) HSV Renswoude 

Heeten Bergingsvijver  Sportvisserij Oost-Nederland en 

HSV Heeten 

Bredevoort Grote Gracht  HSV De Slinge 

Dedemsvaart Kotermeerstal  Sportvisserij Oost-Nederland 

Waddinxveen Zuiveringsplas  HSV Waddinxveen 

Castricum Vijvers  HSV Castricum 

Eemnes Waaien 5 en 6  HSV Hilversum 

Axel Grote en Kleine Kreek  HSV Geduld Overwint Alles 

Koewacht Konijneput en Grote Gat De Koewachtse Hengel 

Vereniging 

Roosendaal Bijvijver De Stok  HSV Geduld Brengt Vis 

Blerick  Zaarderheiken Stichting Hengelsport Venlo 

Heerenveen Zestien Roeden  Sportvisserij Fryslân 

Utrecht Wateren AUHV   Algemene Utrechtse 

Hengelsport Vereniging 
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Nootdorp Dobbeplas Sportvisserij Zuidwest 

Nederland 

Eindhoven Boemerang Beheerseenheid Sportvisserij 

Agglomeratie Eindhoven 

Goes De Wranghe Zeeuwse Vliegvis Vereniging 

Lure and Emerger 

Valkenswaard Natuurvijver  HSV Venbergen 

 

Op bezoek bij visserijkundig onderzoek 

In het voor- en najaar zijn bij dertien visserijkundige onderzoeken kinderen (uit groep 6 tot en met 8) 

van lokale basisscholen aanwezig geweest. Onder begeleiding haalden zij zelf een net binnen, 

volgden een demonstratie visherkenning, hebben de lengte van een aantal gevangen vissen gemeten 

en de vis vervolgens teruggezet. 

 

Verbetering vismogelijkheden 
 

Monitoring aalreservaten  

Voor federatie Groningen Drenthe heeft in 2011 monitoring van het aalreservaat in Groningen 

plaatsgevonden. De monitoring moet onder meer de effecten van het stopzetten van de aalvisserij 

door sport en beroep in kaart brengen. De conceptrapportage is aan het Waterschap Hunze en Aa’s 

aangeboden ter beoordeling.  

  

Bekrijten visvijvers  

Er is een proef gestart met het bekrijten van visvijvers om de baggerlaag te verkleinen. De baggerlaag 

wordt met behulp van krijt op een natuurlijke wijze afgebroken. Het is een goedkope methode om 

wateren te verlossen van veel bagger. Omdat het een natuurlijk proces is, zijn de resultaten pas op 

lange termijn zichtbaar. Een eerste meting in het najaar toont echter al aan dat in de beproefde 

vijvers de sliblaag met 7 tot 10 centimeter is verminderd.  

 

Uitzetten tong  

Door Sportvisserij Zuidwest Nederland is in een kreek in Zeeland kleine tong uit een kwekerij 

uitgezet. Het betreft een restpartij van 18.000 vissen met een gemiddelde lengte van 10 centimeter. 

Het brakke water zou een goed milieu moeten zijn voor de opgroei van deze platvis, die als 

alternatief voor de sportvisserij op aal kan dienen. Tijdens een fuikbemonstering zijn later 23 tongen 

gevangen met een gemiddelde lengte van 17 centimeter. Het lijkt het erop dat de overleving van de 

tongen goed is en dat zij een flinke groei hebben ondergaan in drie en een halve maand.  

  

Elft  

Voor het project LIFE van de Europese Unie is wederom een subsidie voor vier jaar toegekend voor 

het project herintroductie elft, waarin Sportvisserij Nederland participeert. In de komende vier jaar 

gaan de onderzoekers een kleine kwekerij opzetten in Duitsland waar larven van ouderdieren 

worden opgekweekt. Door speciale technieken wordt geëxperimenteerd om de dieren meerdere 

jaren te benutten voor het afstrijken van eieren. Zo wordt het aantal benodigde ouderdieren 

beperkt.  

 

Sportvisserijvisie Delta tij 

Voor Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft Sportvisserij Nederland de brochure 'Delta tij' opgesteld. 

Het betreft een visie op de sportvisserij in de Delta, waarmee het belang van de zeesportvisserij 

duidelijker moet worden gemaakt bij overheden, terreinbeheerder, recreatieondernemers en andere 

belanghebbende organisaties. De begeleidingscommissie van het project bestond uit 

vertegenwoordigers van de zeehengelsport die regelmatig feedback kregen van de achterban. Er zijn 

enquêtes gehouden onder meer dan 1.000 zeesportvissers, 50 hengelsportwinkeliers en 30 
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hengelcharters. Diverse onderwerpen komen hierbij aan bod zoals aanwinst van pierenspitvakken, 

ontwikkelingen op de Maasvlakte II, samenwerking met beroepsvissers en duikers, bereikbaarheid 

van visstekken en het probleem van de Japanse Oester. Op basis van de informatie zijn de 

knelpunten en kansen inzichtelijk gemaakt, waaruit een actieplan volgt.  

Uit het onderzoek blijkt dat de sportvisserij jaarlijks ruim negentig miljoen euro uitgeeft in deze regio, 

wat belangrijk is voor de lokale- en regionale economie. Daarnaast is vastgesteld dat de visbestanden 

zich door veranderende omstandigheden wijzigen. Vissoorten als kabeljauw en tong maken 

schijnbaar plaats voor nieuwe soorten als zeebaars en (gevlekte) gladde haai. De naam 'Delta tij' 

verwijst naar de constante beweging in het gebied. De visie schetst in meerdere opzichten het 

perspectief voor de sportvisser in dit gebied.  

 

Haaienonderzoek 

Samen met onderzoeksinstituut IMARES en een selectie van hengelcharters in Zeeland, is een 

onderzoek gestart naar de groeiende populatie gladde haaien in de Zeeuwse kustwateren. De 

kernboodschap is dat de gladde haai behouden moet worden voor de sportvisserij. Het onderzoek 

moet de migratie van het dier in beeld brengen. In samenwerking met de Nederlandse 

haaienwerkgroep is de website www.haairog.nl gestart. De site geeft een overzicht van het 

merkprogramma en biedt algemene informatie over de soorten roggen en haaien in de Noordzee. De 

nieuw ontwikkelde zoekkaart haaien & roggen is te downloaden via de site.  

De hengelcharters en sportvissers hebben 281 gevangen haaien gemeld; 258 keer gaat het om een 

gladde haai, 22 hondshaaien, één doornhaai en er zijn vier pijlstaartroggen gemeld. 191 haaien zijn 

voorzien van een merkje. De gemerkte vissen zijn hoogstwaarschijnlijk met het intreden van de 

winter naar het zuiden gemigreerd. Het terugvangen van de gemerkte dieren kan tientallen jaren 

duren. Het project krijgt veel aandacht in de media. De Telegraaf meldt op de voorpagina: 'Aaibare 

haai duikt hier op', en radio 538 besteedt er aandacht aan in het programma 'Evers staat op'.  

  

Loodvervangers 

Lood staat op de lijst van prioritaire stoffen. De emissies binnen Europa moeten worden 

teruggebracht. In 2011 is gestart met de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven voor 

vislood, met name voor de zee- en karpervisserij - de zware fractie boven 50 gram. Het programma 

Innovatie Kader Richtlijn Water geeft subsidie hiervoor. Het werk wordt gestimuleerd door onder 

meer het ministerie Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, DIBEVO, Zuiver Zeeuws Water en 

Waterschap Scheldestromen. De bedrijven Modified Materials en Q-baits ontwikkelen verschillende 

prototypen van geperst staal, ijzer, steen en divers inert-mineraal. Sportvisserij Nederland test 

fabricaten waaronder jigkoppen voor de lichte zeevisserij en diverse producten voor de wrakvisserij 

en karpervisserij. Tijdens een demonstratie in Nationaal Park de Oosterschelde gaven 35 

hengelsportverenigingen een reactie op het milieuvriendelijke zeevis-'lood'. De vangsten zijn prima, 

maar er is wel kritiek op de afwerking en enkele winkeliers vinden de prijs te hoog.  

 

Op aanvraag van het ministerie I&M is een rapportage geleverd met een overzicht van wereldwijd 

beschikbare loodalternatieven. Daaruit blijkt dat vooral Amerikaanse en Engelse bedrijven de huidige 

markt domineren met hun van tin gemaakte 'vislood’. Dit alternatief voldoet niet aan de Europese 

normstelling. Milieuvriendelijke loodvervangers zijn er wel voor voerkorfjes. Deze zijn ontwikkeld 

door Qbaits in het kader van het KWR-innovatieprogramma. De korfjes voldoen aan alle eisen en zijn 

inmiddels verkrijgbaar bij diverse winkels voor een vergelijkbare prijs als de milieuonvriendelijke 

materialen.  

 

De meerval terug in Nederland 

Uit het toenemend aantal vangstmeldingen blijkt dat de populatie van de Europese meerval (Siluris 

glanis) zich sterk uitbreidt in Nederland. Sportvisserij Nederland onderzoekt ten behoeve van het 

visstandbeheer de populatiegroei, de verspreiding over leefgebieden en het migratiegedrag. 

De verspreiding en de populatieopbouw is geanalyseerd op basis van diverse datasets. Het aantal 

locaties waar de meerval wordt aangetroffen (uurhokken) is verdubbeld in de periode 1995 tot 2010. 
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Het blijkt dat de samenstelling van aantallen en lengtes, verdeeld over juvenielen en volwassenen, 

kenmerkend is voor een normale populatieopbouw. Verder worden diverse meerval-hot-spots 

onderscheiden. Dat zijn de historisch, goed bekende gebieden, zoals de Haarlemmermeer, de IJssel 

en de Biesbosch. Ook nieuwe stekken komen naar voren zoals de Flevopolders en de Maas, inclusief 

de Maasplassen tussen Linne en Roermond. Van de Maasplassen komt bijna 60 procent van de 

meldingen. 

In juni is een onderzoek gestart naar de verspreiding van de meerval over het stuwpand van de Maas 

tussen Linne en Roermond. Er is gekeken naar het dag/nacht ritme (foerageerpatroon) van de vissen, 

de verplaatsing gedurende de seizoenen, paaimigratie en migratie naar overwinteringsgebieden. 

 

Atlantische steur terug in de Rijn 

Sinds ongeveer 1900 komt de steur (Acipencer sturio) niet meer voor in Nederland. Omdat het 

Haringvliet op een kier gaat, de waterkwaliteit is verbeterd en de rivier-habitats voor een belangrijk 

deel zijn of worden hersteld, zijn er mogelijkheden om de steur te herintroduceren.  

Er is een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen over de geschiktheid van het Rijnsysteem voor 

een mogelijke terugkeer van de steur, dit in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, Ark 

Natuurontwikkeling, het herintroductieprogramma van de Franse- en Duitse overheid en een 

bijdrage van Living North Sea. Er zijn kennisinventarisaties uitgevoerd: literatuurstudies aangevuld 

met veldwerk, resulterend in een 'state of the art' kennisdocument. Met de resultaten is een 

actieplan Nederlandse steur opgesteld.  

 

Living North Sea 

Living North Sea (een Noordzee vol leven) brengt organisaties vanuit de Noordzeelanden samen in 

een door de EU gesubsidieerd programma (Interreg IVb). Hiermee wil zij voor belangrijke migrerende 

vissoorten duurzame veranderingen realiseren op economisch- en milieugebied en op het sociale 

vlak. Het partnerschap wordt vertegenwoordigd op elk niveau, van overheid en regionale 

agentschappen tot niet-overheidsgroepen. Bij het project gaat het om belangrijke kennishiaten in te 

vullen, oplossingen aan te bevelen voor kernproblemen en de politiek en gemeenschappelijke issues 

aan te spreken. 

  

Fish Migration Day 

In 2011 is Sportvisserij Nederland hoofdorganisator van Fish Migration Day 'FMD'. Door 27 nationale 

en internationale partners zijn op 14 mei diverse evenement gehouden. Er zijn onder meer excursies 

langs gemalen, aandacht voor de herintroductie van Kelts (volwassen zalmen) in Falkenburg 

(Zweden) en voor verwijderde waterkrachtcentrales in Denemarken. Ook in Nederland vinden op 

diverse locaties aan de waterkant presentaties plaats. Er wordt basismateriaal geleverd zoals een 

LNS-poster, flyers in zeven talen en zes verschillende kleurplaten voor kinderen. De evenementen 

trekken gezamenlijk vijftienduizend bezoekers op de verschillende locaties. In Nederland is er onder 

meer een internet-banneractie die acht miljoen hits scoort.  

  

Divers onderzoek vismigratie 

Voor genetisch onderzoek naar stampopulaties van zeeforel op de diverse rivieren die uitmonden in 

de Noordzee, is weefsel verzameld van vijftig zeeforellen in de Rijn. Bij een migratieonderzoek in 

samenwerking met Rijkswaterstaat en bureau VisAdvies, is in detail gekeken naar de problemen die 

zalm smolts tegenkomen op hun stroomafwaartse migratie over de Maas, van de zijrivier de Roer tot 

de Noordzee. Het blijkt dat de waargenomen mortaliteit aanzienlijk hoger ligt dan goed is voor het 

herstel van een natuurlijke populatie. Slechts drie procent van de smolts bereikt de Noordzee. 

Knelpunten op de rivier zijn de overmatige predatie door vogels en roofvissen op de zijrivier Roer (44 

procent verlies), oponthoud bij stuwen en de waterkrachtcentrale Lith, oriëntatieproblemen van de 

smolts bij een stilstaand estuarium van het Hollands Diep en het Haringvliet en een nagenoeg 

gesloten deur voor de Noordzee. Smolts vinden de Noordzee uiteindelijk via de scheepvaartsluizen 

en niet via de Haringvlietdam.  Hiermee wordt nogmaals het belang bevestigd dat de 

Haringvlietsluizen op een kier gaan. 
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Sportvisserijonderzoek Amsterdam-Rijnkanaal, IJssel en IJsselmeer 

In juli is een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in het sportvisserijgebruik van het Amsterdam-

Rijnkanaal, de IJssel en het IJsselmeer. De uitkomsten dienen om de belangen van de sportvissers 

nog beter te behartigen. Visstandbeheercommissies (VBC) gebruiken deze bij het opstellen van het 

visplan. 

Tijdens het onderzoek worden twee keer per maand sportvissers geteld vanaf de oever en bij de 

IJssel en het IJsselmeer ook vanuit de lucht. Op een hoogte van 150 meter is goed het onderscheid te 

zien tussen de individuele sportvissers, wedstrijdvissers, oevervissers en bootvissers. Tevens is goed 

zichtbaar welke visplaatsen moeilijk bereikbaar zijn.  

Aan de wal nemen vrijwilligers en stagiairs enquêtes af, zodat vragen worden beantwoord als 

“Hoeveel wordt er gevist op een water?”, “Hoe wordt er gevist?” en vooral “Wat is de visvangst?”. 

 

VisrechtenGIS: 

Voor diverse handhavende instanties en beleidsmakers beantwoordt Sportvisserij Nederland jaarlijks 

honderden vragen met betrekking tot inzicht in visrechtensituaties. Om deze vragen snel te kunnen 

beantwoorden is een VisrechtenGIS-systeem ontwikkeld. Hierin is visrechteninformatie verwerkt uit 

de Landelijke- en Federatieve Lijst van Viswateren en informatie van huurovereenkomsten, 

verkregen van de Kamer voor de Binnenvisserij.  

In samenwerking met geïnteresseerde waterschappen is voor diverse VBC’s de totale 

visrechtensituatie in kaart gebracht. De VBC’s hebben nu de beschikking over een 

visrechteninventarisatierapport waarin op topografische kaarten in één oogopslag is te zien wie waar 

welk visrecht heeft. Tevens beschikken de waterschappen nu over eigen visrechten-informatie. 

De visrechteninventarisaties zijn uitgevoerd voor: 

- VBC Brabantse Delta  

- VBC Vallei en Eem 

- VBC De Stichtse Rijnlanden  

- VBC Veluwe  

- VBC De Dommel 

- VBC Hollands Noorderkwartier  

Inmiddels is een kwart van de huurovereenkomsten in Nederland (ongeveer 1.000 stuks) ingevoerd 

in het VisrechtenGIS-systeem. Er wordt gestreefd naar een landelijk dekkend VisrechtenGIS-systeem, 

waarin visrechteninformatie geregistreerd en actueel wordt gehouden. 

 

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

Bij het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden kunnen aangesloten hengelsportverenigingen 

en federaties een subsidie aanvragen bij Sportvisserij Nederland voor projecten ter verbetering van 

de sportvisserijmogelijkheden. In 2011 zijn 25 aanvragen ingediend waarvan er 17 door het bestuur 

zijn gehonoreerd. Hierbij is in totaal een bedrag van ruim 100.000 euro toegezegd aan verenigingen 

en federaties. Projecten die hiermee worden gerealiseerd zijn onder meer het aanleggen van 

vissteigers, visstoepen, clubhuizen, visbotenhavens en het aanleggen van een trailerhelling.  

 

Goedgekeurde aanvragen Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

Aanvrager Maatregel/ doel/ project 

Federatie ZWWN Herstel bevisbaarheid Zuiderhoofd Westkapelle 

HSV Schiedam e.o. Vervangen, repareren en aanleggen van nieuwe 

steigers 

HSV de Kruisweel Verstevigen beschoeiing en aanleggen vissteiger 

voor minder validen 

HSV de Hengelsport Renoveren botenhaven 

HSS De Uiver Trailerhelling met parkeerterrein 

HSV De Alver Vissteiger voor minder validen 
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HSV t Tipke Clubhuis 

Philips HSV Renovatie clubhuis, verbeteren van toegang 

voor minder validen 

Philips HSV  Renovatie van twee visvijvers, beschoeiing en 

oevers 

HSF Groningen  Drenthe Vissteiger voor minder validen + parkeerplaats 

HSF Groningen  Drenthe Vissteiger voor minder validen + parkeerplaats 

HSF Groningen  Drenthe Twee dubbele vissteigers 

HSF Groningen  Drenthe Visplaats voor minder validen, incl. bestrating, 

picknicktafel en infopaneel 

HSV de Zaanstreek Zeven vissteigers (incl. oeverbeplanting) 

HSV t Poldervoorntje 22 Wedstrijdstoepen 

HSV t Alvertje 55 Visplaatsen en 3 visplaatsen voor minder 

validen 

Verenigde Alblasserdamse Hengelaars 50 Vissteigers 

 

Subsidie aalscholverprojecten 

Vanuit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden is door het bestuur een bedrag van 30.000 

euro gereserveerd voor specifieke projecten om aalscholverschade te verminderen.  

In de visvijvers van 31 verenigingen zijn kruiskarpers uitgezet, in totaal 8.200 kg. Bij negen 

verenigingen is in totaal 2.000 kg blankvoorn uitgezet. Eén vereniging heeft een bijdrage voor het 

plaatsen van gaaskooien gekregen en een andere vereniging heeft subsidie gekregen voor de 

aanschaf van een cormoshop, onderwaterluidsprekers met orkageluiden die aalscholvers moeten 

afschrikken.  

 

VBC’s en visplannen 
 

Projectbegeleiding VBC’s 

Met subsidie van het Ministerie van EL&I is in samenwerking met de Combinatie van Beroepsvissers 

in de periode september 2008 tot september 2011 een project uitgevoerd om VBC’s extra te 

ondersteunen bij het opstellen van visplannen. In deze periode heeft Sportvisserij Nederland in 

totaal tien manjaren ingezet. Hiervoor is 490.000 euro subsidie ontvangen, waarmee in circa 40 

procent van de projectkosten is voorzien. Het project heeft onder meer opgeleverd een sjabloon 

voor visplannen, 23 visplannen, de website www.visstandbeheercommissie.nl en de oprichting van 

tien VBC´s. Het project is afgesloten met een eindrapportage voor het ministerie. 

 

Visplannen en factsheets 

In een visplan wordt beschreven hoe er gevist wordt in een bepaald gebied. Het visplan wordt 

gezamenlijk opgesteld door de sportvisserij en eventueel de beroepsvisserij. Een belangrijk 

onderwerp is de onttrekking en het uitzetten van vis. Als een visplan klaar is, toetst de 

waterbeheerder of de beschreven visserij past bij de ecologische doelen van het water. Als de 

waterbeheerder akkoord is wordt het visplan uitgevoerd. Het visplan voor een waterschapsgebied 

legt de afspraken vast op twee niveaus: gebiedsbreed en per water. Het gebiedsbrede deel beschrijft 

de situatie van de visserij op hoofdlijnen. Daarnaast wordt er per water een ‘factsheet visserij’ 

gemaakt, waarbij beknopt wordt vermeld hoe het zit met de visrechten, de visstand, het watermilieu 

en de visserij.  

Met behulp van het visplan kan de sportvisserij richting de waterbeheerder aangeven wat 

knelpunten en wensen zijn. De sportvisserij kan via het visplan allerlei maatregelen voorstellen, die 

vervolgens in de VBC aan de orde komen en worden opgepakt. 
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Begeleiding VBC’s  

Door het uitblijven van de goedkeuring van de visplannen door het ministerie van EL&I in 2011, heeft 

het grootste deel van de VBC’s op de rijkswateren stilgelegen. Sportvisserij Nederland voert daarom 

slechts op kleine schaal werkzaamheden uit voor de VBC’s op de rijkswateren. Wel wordt een groot 

project uitgevoerd voor de VBC’s IJsselmeer, IJssel en Amsterdam-Rijnkanaal. Het betreft een 

grootschalige sportvisserij-inventarisatie.  

 

De VBC’s voor waterschapsgebieden zijn intensief begeleid. Inmiddels maken deze VBC’s ook 

visplannen. Er zijn werkzaamheden verricht voor zeventien VBC’s voor waterschapsgebieden. Het 

betreft vooral het opstellen van visplannen. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven bij het 

oprichten van VBC’s, het inventariseren van visrechten en advieswerkzaamheden.  

 

Bij het toetsen van visplannen wordt in toenemende mate door de waterschappen het beleid van de 

rijksoverheid gevolgd. Sportvisserij Nederland heeft een eigen visie gevormd over de toetsing van 

visplannen en deze ingebracht in landelijk overleg om te komen tot een finaal toetsingssysteem te 

komen. Bij dit overleg zijn ook de Combinatie van Beroepsvissers, Rijkswaterstaat, het ministerie van 

EL&I en de Unie van Waterschappen betrokken. 

  



18 
 

Hoofdstuk 4 

Kennis en informatie 
 

Kennis is van belang om goed onderbouwd plannen te kunnen maken en adviezen te kunnen 

geven. Via praktijkonderzoek en literatuurstudie genereert Sportvisserij Nederland meer kennis 

over vissoorten en sportvissers. Ook derden kunnen hiervan gebruik maken. Sportvisserij 

Nederland heeft hiertoe een gespecialiseerde bibliotheek over visserij, water en visstandbeheer. 

Tevens is een nagenoeg complete collectie Nederlandse sportvisserijboeken aanwezig.  

 

 

Landelijke onderzoeken  
 

Onderzoek recreatieve sportvisserij  

Onderzoeksinstituut IMARES heeft in 2011 in opdracht van het ministerie van EL&I het project 

‘dataverzameling recreatieve visserij’ uitgevoerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de recreatieve 

vangsten van kabeljauw, paling, haaien en roggen. Hierover moet het ministerie aan de EU 

rapporteren.  

Sportvisserij Nederland heeft zich bij het onderzoek aangesloten met extra vragen over 

visfrequentie, andere vangsten, uitgavenpatroon, tevredenheid en motivatie. Het is de bedoeling dat 

het project leidt tot een structureel sportvisserijonderzoek.  

Een belangrijk aspect van het onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare methodiek om 

gegevens te verzamelen. Als nieuwe methode werd door 2.000 sportvissers maandelijks een logboek 

van hun vangsten bijgehouden. Daarnaast heeft TNS/NIPO een afsluitende jaarenquête uitgevoerd. 

Hierin zijn ook specifieke vragen vanuit Sportvisserij Nederland opgenomen.  

Enkele belangrijke uitkomsten zijn: 

-11% van de Nederlandse bevolking vist een of meerdere keren per jaar; 

-1,5 miljoen personen vissen in het binnenwater, 640.000 personen vissen ook of uitsluitend in zee  

 en kustwater; 

-in 1 op de 9 zeevistrips wordt kabeljauw gevangen. Totaal gaat het om 540.000 stuks ofwel  

 gemiddeld minder dan een kabeljauw per zeesportvisser per jaar; 

-95% van de sportvissers vangt geen aal. Van de 5% recreatieve vissers die wel aal vangt, zet 63% de 

 gevangen aal terug. De onttrekking van aal door sportvissers is de afgelopen paar jaar met liefst 50  

 tot 75% verminderd. Dit laatste mede ten gevolge van het meeneemverbod van Sportvisserij  

 Nederland vanaf 2009. 

In 2012 wordt een deel van het onderzoek voortgezet. Ook de uitkomsten van de door Sportvisserij 

Nederland gestelde extra vragen worden dan gerapporteerd. 

 

Barbeelonderzoek  

Uit de praktijk komen signalen over een (mogelijke) relatief hogere kwetsbaarheid of schade bij 

barbeel als gevolg van het vangen met de hengel. Op verzoek van enkele federaties is dit nader 

onderzocht en gekeken naar adviezen om eventuele negatieve effecten te minimaliseren. Het 

onderzoek is gestart met literatuuronderzoek en het in kaart brengen van praktijkervaringen van 

gespecialiseerde sportvissers. De aandacht lag hierbij op het gebruik, het materiaal en de positie van 

leefnetten. Het noodzakelijke praktijkonderzoek kon in 2011 echter slechts beperkt worden 

uitgevoerd door een te hoge of lage waterstand of door het niet doorgaan van wedstrijden. In 2012 

worden aanvullende praktijkgegevens verzameld.  

 

Diepe plassen 

Voor sportvissers zijn grote, maar vaak ook diepe plassen van belang voor het vissen op grote karper, 

snoek en snoekbaars. Bij  diepe wateren spelen echter diverse knelpunten. De problematiek op de 

diepe plassen is in 2011 in kaart gebracht door een nadere analyse van bestaande visserijkundige 

onderzoeksrapporten van zeventien grotere (meer dan 10 ha) en zeventien kleinere (minder dan 10 
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ha) diepe plassen. Hieruit blijken de diepe plassen over het algemeen een lage visbezetting te 

hebben en een geringe soortendiversiteit (minder dan negen vissoorten per plas). Van de meest 

voorkomende soorten zijn de meeste exemplaren klein (met name bij baars) en bij brasem ontbreekt 

grotendeels de middenmaat. De plassen hebben vaak te kampen met steile taluds, (zeer) helder 

water en een gebrek aan vegetatiebegroeiing en structuren. Ook aalscholverpredatie, algenbloei en 

vissterfte kunnen problemen veroorzaken. Verondieping en beluchting worden als maatregelen 

voorgesteld. Het is de bedoeling in 2012 deze maatregelen in de praktijk te testen. 

 

Natuurvriendelijke oevers  

Natuurvriendelijke oevers geven vissen extra schuil- foerageer- en paaigelegenheid. Daarbij moet er 

ruimte blijven voor de sportvisser om bij het water te kunnen komen. 

Een aantal natuurvriendelijke oevers (nvo’s) langs kanalen en boezemwateren is hiertoe in 2011 

onderzocht en vergeleken met eerdere onderzoeken van ruim tien jaar geleden. Over het algemeen 

werden in de nvo’s meer vissen en meer vissoorten (met name plantminnende soorten) aangetroffen 

dan in de gewone kanaaloevers. In vergelijking met de situatie in 2001 blijkt dat de meeste oevers 

achteruit zijn gegaan in soortenrijkdom en visdichtheid. Dit komt waarschijnlijk door het achterwege 

blijven van onderhoud. Alleen bij actief onderhoud, zoals langs de Vecht, blijft het aantal vissoorten 

en de visdichtheid gelijk of neemt iets toe.  

 

Databestanden 
 

Piscaria 

Piscaria is een landdekkende database applicatie, die o.a. door Sportvisserij Nederland wordt 

verzorgd, met gegevens afkomstig van gestandaardiseerde visstandonderzoeken. Totaal zijn er 180 

gebruikers geregistreerd, waaronder adviesbureaus, waterschappen, universiteiten, 

hengelsportverenigingen en federatieve visploegen. In 2011 zijn data van 39 nieuwe objecten 

aangeleverd; eind 2011 zijn totaal 813 objecten ingevoerd. Met medewerking van de Unie van 

Waterschappen is een actie gestart om de aanlevering van gegevens door waterschappen verder op 

te voeren. Verschillende adviesbureaus leverden ook met terugwerkende kracht waardevolle data 

aan. 

 

Kennisverspreiding 
 

Bibliotheek 

Mede door schenking van materiaal uit een nalatenschap is de verzameling Nederlandstalige 

sportvisserijboeken uitgebreid met 115 titels. De collectie omvat nu 889 titels. Van een aantal 

uitgaven worden ook de verschillende, in de tijd verschenen, drukken verzameld.  

Aan de wetenschappelijke collectie zijn 37 boeken toegevoegd, 221 rapporten, 79 overdrukken en 

129 artikelen. Er is een grote verschuiving naar de opslag van rapporten en artikelen in digitale vorm. 

De digitale beeldbank omvat steeds meer afbeeldingen met onder meer diverse vissoorten en 

visstekken. Ook voor de federaties is deze toegankelijk. De bibliotheek wordt regelmatig 

geraadpleegd door personen van binnen en buiten de sportvisserij.  

 

Kennisvragen 

Vanuit de regionale belangenbehartiging zijn door de federaties diverse kennisvragen gesteld. 

Voorbeelden hiervan zijn: onderbouwing van het beheer van de snoekbaarsstand, welzijn van 

barbeel, visuitzettingen, effecten van droogte/verzilting en aalherstel. In de vorm van factsheets of 

korte notities zijn deze vragen beantwoord, waar nodig met een onderbouwing vanuit de 

beschikbare wetenschappelijke informatie.  
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Vissennetwerk  

Het Vissennetwerk is een door Sportvisserij Nederland gefaciliteerd overlegplatform op het gebied 

van vis en visserij, waar kennis en informatie worden uitgewisseld. Het netwerk wordt mede 

gefinancierd door de Unie van Waterschappen, bestaat sinds 2003 en telt ruim 500 leden.  Jaarlijks 

kunnen de leden in een poll meestemmen over de te behandelen thema’s voor het volgende jaar. 

Daarna stelt de stuurgroep Vissennetwerk het programma vast. In de stuurgroep hebben naast 

Sportvisserij Nederland zeven personen zitting uit organisaties in Nederland en Vlaanderen, allen 

met expertise op het gebied van vis. De bijeenkomsten van het netwerk worden gemiddeld door 

tachtig mensen bezocht.  

 

Bijeenkomsten Vissennetwerk 2011 

Thema Locatie Activiteit Samenwerking 

Waterkrachtcentrales Linne (L) Excursie WKC Linne  

Vissen in de stad Wormer (NH) Stadswaterwandeling Hhs. Hollands Noorder Kwartier 

Aalbeleid en -herstel Bodegraven (ZH) Presentaties, discussie Werkgroep Aalherstel 

KRW-maatregelen en 

vis 

Amersfoort (U) Presentaties, discussie Rijkswaterstaat 

 

Het vissennetwerk heeft een website waar informatie over het platform en de bijeenkomsten te 

vinden is: www.vissennetwerk.nl 
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Hoofdstuk 5 

Visdocumenten, regelgeving en controle 
 

De VISpas en bijbehorende Lijsten van Viswateren, die wordt verstrekt door de 

hengelsportverenigingen binnen Sportvisserij Nederland, vormt de wettelijk vereiste schriftelijke 

toestemming waarmee de aangesloten sportvissers in het grootste deel van de Nederlandse 

binnenwateren mogen vissen. Via ruim duizend hengelsportcontroleurs en eigen Buitengewone 

Opsporingsambtenaren zien de hengelsportorganisaties zelf toe op naleving van de visserijregels. 

 

 

Visdocumenten 
 

VISpas 

In de afgelopen vijf jaar is de VISpas uitgegroeid tot hét document van de georganiseerde 

sportvisserij. Ook dit jaar is het aantal leden bij de aangesloten verenigingen opnieuw gestegen met 

liefst 20.000 personen tot 484.000 personen eind 2011.  

 

Van de VISpas bestaan vier varianten: de VISpas voor sportvissers van 14 jaar en ouder, de 

jeugdVISpas voor sportvissers tot 14 jaar, de zeeVISpas voor aangesloten sportvissers die enkel in zee 

en kustwateren vissen, en de extra VISpas voor sportvissers die lid zijn van meerdere 

hengelsportverenigingen. 

 

De VISpassen zijn de lidmaatschapsbewijzen van de aangesloten verenigingen. Elke vereniging zet 

zijn eigen logo op de VISpas. Hiermee is de pas aan de ene kant uniform, maar tevens een 

herkenbaar, eigen verenigingsdocument waarvan er meer dan negenhonderd verschillende zijn.  

 

Het huidige beleidsplan Sterker Samen Werken zet sterk in op de jeugd. In 2011 werden ruim 32.000 

jeugdVISpassen uitgegeven (2008: 17.300, in 2009: 21.000 en in 2010: 27.000). Wat betreft de 

zeeVISpas werden in 2011 3.874 stuks uitgegeven (2008: 4.480, 2009: 4.250 en 2010: 4.120). 

 

Kleine VISpas 

Naast de VISpas wordt de Kleine VISpas uitgegeven aan ‘niet leden’. Deze biedt minder 

mogelijkheden dan de VISpas. Houders hiervan mogen met slechts één hengel vissen, alle gevangen 

vis moet worden teruggezet, de te gebruiken aassoorten zijn beperkt en er mag alleen in de grotere  

wateren worden gevist. 

Bijna 97.000 sportvissers hebben in 2011 een Kleine VISpas aangeschaft (105.000 in 2010). De inzet 

van Sportvisserij Nederland is om houders van een Kleine VISpas over te doen gaan een lidmaatschap 

van de aangesloten hengelsportverenigingen ofwel de VISpas, waardoor men veel meer 

vismogelijkheden verkrijgt. De Kleine VISpas -kosten 10,50 euro- wordt gedistribueerd via 

Sportvisserij Nederland en de postkantoren. Bij de postkantoren wordt 2,50 euro extra aan 

baliekosten gerekend. Zij verkochten in 2011 24.000 Kleine VISpassen. De Kleine VISpas-houders zijn 

geen direct lid van de georganiseerde sportvisserij, maar dragen wel financieel bij aan de 

belangenbehartiging van de sportvisserij. 

 

Lijsten van Viswateren 

In 2010 zijn nieuwe Landelijke en federatieve lijsten van Viswateren uitgegeven welke geldig zijn tot 

en met 2012. Er zijn 700.000 nieuwe lijsten gedrukt die tot 2013 worden gebruikt. Omdat er steeds 

meer wateren in de lijsten worden ingebracht, is eind 2011 in overleg met de federaties de nieuwe 

Aanvullingslijst bij de Landelijke en federatieve lijst van Viswateren gemaakt. Deze aanvullingslijst is 

ook op de website www.sportvisserijnederland.nl opgenomen en werd in 2011 bij iedere tussentijdse 

toevoeging van wateren geactualiseerd. Alle wateren in de aanvullingslijst zijn tevens ingetekend in 

www.visplanner.nl. In 2011 zijn de volgende nieuwe wateren ingebracht :  
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- wateren in gemeenten waaronder in Delfzijl, Leek, Nijefurd, Meppel, Harderwijk, Den  

 Helder, Hoorn, Wilnis, Ede en Gorinchem; 

- diverse wateren in de provincies Groningen en Drenthe; 

- vijvers in Friesland; 

- alle wateren in het gebied van waterschap Velt en Vecht; 

- veel grote wateren in de regio MidWest Nederland; 

- grote delen van rivieren onder meer bij Vianen, Tiel, Nijmegen, Brakel en Grave; 

- de Grote Molenbeek in Limburg. 

 

Servicebureau en ledenadministratie 
 

Nieuwe leden 

Sinds 2010 worden alle nieuwe aanvragen voor een lidmaatschap gescand. Door een koppeling met 

de website van Sportvisserij Nederland kan degene die een aanvraag heeft ingestuurd vanaf het 

moment van indiening zien wat de status van de aanvraag is. De scans worden door de accountant 

goedgekeurd als bewijs van machtiging.  

De jaren 2007, 2008 en 2009 zijn in 2011 allemaal alsnog gescand en digitaal geautomatiseerd 

gesorteerd. Hengelsportverenigingen kunnen via HSV Online beschikken over de gescande 

machtigingen. Veel standaardprocedures zijn geautomatiseerd. Via de website kunnen sportvissers 

mutaties doorgeven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een verhuizing of opzegging.  

 

Ledenadministratie 

HSV Ledenadministratie is de centrale database met alle gegevens van de aangesloten sportvissers 

en levert de gegevens voor de productie van de VISpas. De input hiervoor wordt steeds meer door de 

verenigingen zelf ingevoerd met het softwareprogramma HSV leden. In 2011 is versie 3.5 

uitgebracht, waarmee nog meer interne processen kunnen worden verwerkt zoals het bestellen van 

de zogenaamde Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap (VBL’s) door verenigingen.  

Er zijn in 2011 zeven cursussen HSV ledenadministratie gehouden 

 

Servicebureau 

Als pilot is in 2010 voor twee grote verenigingen ( AUHV en HV Haarlem) de ledenadministratie 

(grotendeels) uitgevoerd door medewerkers van Sportvisserij Nederland. Voordelen voor de 

vereniging zijn: dat er meer machtigingen voor automatische incasso worden verkregen, er een 

directere service wordt geboden aan de sportvisser en de ledenadministratie van de vereniging 

wordt geprofessionaliseerd. Door de centralisering wordt op kosten en tijd bespaard, waardoor de 

vereniging meer tijd heeft om bijvoorbeeld extra activiteiten te organiseren.  

 

De pilot is succesvol verlopen en is in 2011 uitgebreid met zeven verenigingen die elk meer dan 4000 

leden hebben. In totaal is hiermee door Sportvisserij Nederland de ledenadministratie gedaan voor 

ongeveer 60.000 sportvissers. Zij hebben in november van het voorgaande jaar een acceptiegiro met 

een machtigingskaart ontvangen. In maart en mei van het verslagjaar zijn herinneringen verzonden, 

waarbij is ingezet op werving van zoveel mogelijk machtigingen, omdat dit gunstig is voor de 

ledengroei. De gemiddelde ledengroei over heel sportvisserij Nederland bedroeg 4 procent, de 

ledengroei bij verenigingen die gebruik maakten van het Servicebureau ledenadministratie lag 

gemiddeld op 7 procent. 

 

Het aantal grote verenigingen waarvoor de VISpas rechtstreeks naar de sportvisser wordt gestuurd, is 

in 2011 toegenomen tot 28. Dit zorgt ervoor dat er minder niet afgenomen VISpassen hoeven te 

worden gedrukt. Ondanks de ledengroei blijft hierdoor het aantal VISpassen dat retour komt stabiel 

op 58.000 per jaar. 
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Controle langs de waterkant 
 

Naast voorlichting over visdocumenten is ook controle langs de waterkant van groot belang. Deze is 

de laatste jaren sterk verbeterd. De ruim duizend verenigingscontroleurs dragen herkenbare kleding 

en krijgen jaarlijks een nieuwe controlepas. De vereniging of federatie, waarvoor de controleur actief 

is, ontvangt de pas. Een contactpersoon bij hen zorgt voor de distributie van de pas naar de 

controleur.  

 

Er waren in 2011 gemiddeld 126 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) werkzaam voor 

hengelsportfederaties en verenigingen. Zij en BOA’s die niet in opdracht van de hengelsport werken 

maar wel actief zijn op het gebied van de visserijwetgeving, voerden in 2011 ruim 28.000 controles 

uit (2008: 11.000, 2009; 18.000, 2010: 20.500). De meeste controlegegevens zijn digitaal verwerkt via 

www.boaregistratie.nl. In 2011 werden 2.653 processen verbaal uitgeschreven (2008: 1.560, 2009: 

2.500, 2010: 2.350).  

 

Sportvisserij Nederland draagt met het Fonds Boa Ondersteuning bij aan de kosten voor de BOA’s 

van de federaties en verenigingen. In 2011 gaven de federaties circa 300.000 euro uit aan kosten 

voor hun opsporingsambtenaren, waarvan Sportvisserij Nederland bijna 150.000 euro voor haar 

rekening nam. Hierbij kwam nog circa 30.000 euro aan kosten voor het gebruik van 

www.boaregistratie.nl, de kleding en de controlepassen.  

 

Ontwikkelingen BOA’s 

De buitengewoon opsporingsambtenaren vervullen een belangrijke rol bij de controle en handhaving 

langs de waterkant. In januari 2011 is de BOA-circulaire (opnieuw) aangepast. De 

opsporingsambtenaren werden ingedeeld in domeinen (taakvelden). Om de visserijwetgeving te 

mogen controleren en hierop te handhaven moet een BOA zijn ingedeeld in domein I (openbare 

ruimte) of in domein II (milieu, welzijn en infrastructuur). In de verschillende domeinen gelden 

andere eisen die aan de opsporingsambtenaren worden gesteld. De eisen worden steeds meer 

uitgebreid. Hierdoor is de BOA steeds meer tijd kwijt aan zijn opleiding en betaalt de werkgever meer 

hieraan. Daarnaast moeten de federaties tegenwoordig zelf de bekeuringen verwerken, iets dat 

voorheen door de politie werd gedaan. Tevens moet de hengelsport zelf de bonnenboekjes kopen. 

Door deze ontwikkelingen stijgen de kosten en de hoeveelheid werk voor BOA-werkgevers. In 

december bracht Sportvisserij Nederland dit onder de aandacht van de minister van Veiligheid en 

Justitie en vroeg om aanpassing van het beleid. 

 

Werkgebied en bevoegdheid BOA’s 

Een discussiepunt met de politie is soms in welk gebied een BOA precies bevoegd is om op te treden 

en of hij naast de Visserijwetgeving ook mag controleren op bijvoorbeeld de Flora- en faunawet. 

Deze vraag leidde in één geval tot een officieel bezwaar. Tijdens de hoorzitting werd alsnog met de 

politie overeenstemming bereikt.  

In het politieblad Blauw verscheen in december een artikel waarin werd gesteld dat de politie geen 

sportvissers meer zou mogen controleren. Sportvisserij Nederland deed hierna onderzoek en kwam 

tot de conclusie dat de stelling niet juist is. Hierover wordt in 2012 gepubliceerd in het politieblad 

Blauw. 

 

Cursus Controle Sportvisserij 

De georganiseerde hengelsport hecht aan een naleving van de visserijregels door haar achterban. 

Goede controle op onder meer de VISpas is daarbij belangrijk. Daarom wordt jaarlijks de cursus 

Controle Sportvisserij gegeven. Van de 159 cursisten in 2011 hebben 155 deelnemers met goed 

gevolg de eindtoets afgelegd. De geslaagden kregen een controlepas en bijhorende officiële kleding 

zodat zij tijdens het uitvoeren van hun controlewerk goed herkenbaar zijn. 
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Opleiden van politie en BOA’s 

Naast de reguliere cursussen Controle Sportvisserij zijn er voor ambtenaren bij de politieregio’s, het 

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en BOA’s van gemeenten en andere organisaties op aanvraag 

trainingen verzorgd. In 2011 werd vijf keer een training op maat gegeven waaraan 65 cursisten 

hebben deelgenomen.  

 

Landelijke controlebijeenkomst 

In 2011 zijn twee landelijke controlebijeenkomsten gehouden voor de portefeuillehouders controle 

en handhaving van de federaties. Zij werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken op het 

gebied van controle en handhaving en relevante regelgeving. Tevens zijn onderling ervaringen 

uitgewisseld.  

 

Juridische zaken 
 

Heerlijke rechten 

Vooral op de grote rivieren werden in het verre verleden zogenoemde heerlijke visrechten 

uitgegeven. Doordat het heerlijk recht destijds onder het eigen regionale rechtssysteem viel, is de 

aard en omvang van elk heerlijk recht weer anders. In de eerste helft van 2011 werd door 

Sportvisserij Nederland samen met hengelsportverenigingen en twee hengelsportfederaties, twee 

keer een kort geding gevoerd tegen een beroepsvisser die meende heerlijke rechten te bezitten. De 

rechter kwam in beide zaken tot de conclusie dat de zaken zo ingewikkeld lagen dat er een 

uitgebreide bodemprocedure nodig is om de waarheid boven tafel te krijgen. Dit gaat jaren duren en 

brengt hoge kosten met zich mee. De beroepsvisser koos er daarom voor om de rechten van de 

hengelsport te respecteren.  

 

Huurgeschillen 

Een federatie met volledig visrecht op een kanaal is geconfronteerd met een beroepsvisser die in een 

aangrenzende haven het totale visrecht ging huren. Doordat de vis ’s winters vaak havens opzoekt 

zijn de activiteiten van de beroepsvisser in deze haven nadelig voor de visstand op dit kanaal. De 

federatie heeft met juridische steun van Sportvisserij Nederland bezwaar gemaakt tegen de 

verleende huurovereenkomst. Deze bleek echter al eerder te zijn afgesloten. De Kamer voor de 

Binnenvisserij verklaarde het bezwaar daarom niet ontvankelijk wegens het overschrijden van de 

bezwaartermijn (zes weken).  

 

Ditzelfde speelde in een andere zaak. Ook hier was het oordeel dat de hengelsportvereniging uit 

mededelingen van de betreffende beroepsvisser al lang had kunnen weten dat deze mogelijk een 

huurovereenkomst had gesloten. Het is dus zaak dat een hengelsportvereniging of -federatie zo snel 

mogelijk bezwaar aantekent als er bezwaar bestaat tegen een bepaalde huurovereenkomst, ook als 

nog helemaal niet zeker is of er eigenlijk wel sprake is van een huurovereenkomst.  

 

Een waterschap verhuurde aan een hengelsportvereniging het volledig visrecht op een deel van een 

rivier. Een beroepsvisser die iets verderop het visrecht heeft, was het hier niet mee eens en eiste dat 

het visrecht aan hem werd verhuurd. Na juridische inspanningen van Sportvisserij Nederland 

oordeelde de Kamer dat een visrechthebbende zelf bepaalt aan wie zij het visrecht verhuurt en of zij 

het visrecht volledig of gesplitst wil verhuren.  

 

In een zaak die al jaren liep ging het om de vraag of een beroepsvisser een huurovereenkomst mag 

opzeggen om het visrecht voortaan zelf te benutten en om zelf losse vergunningen te verstrekken 

om zo meer aan zijn visrecht te verdienen. De hengelsportvereniging gesteund door Sportvisserij 

Nederland en de beroepsvisser kwamen er samen niet uit. De Kamer besloot dat de 

huurovereenkomst in stand moest worden gelaten, maar dat de beroepsvisser ook zelf de 
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snoekbaars mag benutten en de sportvissers alle vis moeten terugzetten. Beide partijen beraden zich 

of zij tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank.  

 

Aalvisverbod door dioxine 

Omdat veel palingen meer dioxine en andere gifstoffen bevatten dan toegestaan, stelde de overheid 

in april een vis- en vangstverbod in op alle grote rivieren en wateren die daarmee in verbinding 

staan. Om deze verboden kracht bij te zetten heeft het ministerie de huurovereenkomsten voor het 

volledig visrecht op deze wateren opgezegd en nieuwe huurovereenkomsten aangeboden, zonder 

het recht om te vissen op aal. Een verzoek tot automatische verlenging werd door de Kamer 

afgewezen. Hengelsportverenigingen die in april 2011 een nieuwe huurovereenkomst hebben 

gekregen moeten nu uiterlijk een half jaar voor het einde hiervan zelf om verlenging vragen bij de 

Kamer voor de Binnenvisserij.  

 

Overige geschillen 

Een hengelsportvereniging ontving jarenlang teveel subsidie en de gemeente vorderde dit terug. 

Samen met Sportvisserij Nederland maakte de vereniging bezwaar. De hengelsportvereniging viel 

geen verwijt te maken en had het geld al uitgegeven. De gemeente besloot uiteindelijk af te zien van 

haar vordering.  

 

Buurtbewoners maakten bij de gemeente bezwaar tegen de vergunning tot het plaatsen van steigers. 

Er kwam een hoorzitting voor de bezwarencommissie die de gemeente adviseert over het bezwaar. 

Er is nog geen uitspraak.  

 

Een hengelsportvereniging kreeg jaren geleden de toezegging dat de gemeente voor een nieuw 

clubgebouw zou zorgen als de vereniging uit het huidige gebouw zou moeten. Ondanks inspanningen 

van de gemeente, lukte dit niet en staakte de zoekactie. De hengelsportvereniging wordt gesteund 

door Sportvisserij Nederland. Deze zaak krijgt een vervolg.  

 

Grote vistuigen 

Namens een aantal grotere hengelsportverenigingen en federaties is door Sportvisserij Nederland 

gevraagd om ontheffing van het verbod om met beroepsvistuigen te vissen, teneinde 

visstandsonderzoek in eigen wateren te kunnen doen. Zowel de staatssecretaris als de rechtbank 

Utrecht en de Raad van State wezen het verzoek af.  

  

Eind 2010 vernietigde de Raad van State -naar aanleiding van een bezwaar aangespannen door 

Sportvisserij Nederland- het besluit van de staatssecretaris om de lijst van door hem erkende 

beroepsvissers niet openbaar te maken. De openbaarheid van deze lijst is van belang in verband met 

handhaving, beleidsvorming en de werkzaamheden van VBC’s. Inmiddels heeft de staatssecretaris de 

lijst met erkende beroepsvissers op de website van het ministerie geplaatst.  

 

Wijziging visserijreglementen 

Aan de rijksoverheid is gevraagd een aantal visserijregels voor de sportvisserij te vereenvoudigen en 

de mogelijkheden te verruimen. Zo is er 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 de 

bedoeling het nachtvissen te verruimen en de verantwoordelijkheid meer bij de sector te leggen. Na 

onderzoek door IMARES en overleg met o.a. Sportvisserij Nederland zijn aanpassingen van de 

visserijreglementen opgesteld. In de zomer van 2011 hield het ministerie een openbare 

internetconsultatie over de voorgenomen aanpassingen. Naar verwachting zullen de wijzigingen in 

2012 van kracht worden. 

 

Om visstroperij beter te kunnen bestrijden is door de staatssecretaris van EL&I een wetsvoorstel 

ingediend om de Visserijwet 1963 te wijzigen. Een aantal overtredingen wordt hiermee overgebracht 

naar de Wet op de Economische Delicten. Hierdoor krijgen opsporingsambtenaren meer 
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bevoegdheden en wordt de strafmaat voor diverse overtredingen verhoogd. Een aantal omissies in 

het wetsvoorstel is naar aanleiding van reacties van Sportvisserij Nederland hersteld.  

 

Ondermaatse zeevis 

Om het meenemen van ondermaatse zeevis beter te kunnen bestrijden is door Sportvisserij 

Nederland aan het ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd om het meenemen van 

ondermaatse zeevis af te kunnen handelen met een eenvoudige bekeuring in plaats van een 

uitgebreid proces verbaal. Het verzoek is in 2011 gehonoreerd en gaat in 2012 in werking. Het 

zogenoemde ‘Feitenboekje’ wordt aangepast.  

 

Natura 2000 

Het IJsselmeer en het Markermeer-IJmeer zijn aangewezen als een Natura 2000-gebied. Om hier 

beroepsmatig te mogen vissen is een vergunning nodig van de provincie. Tegen een aantal van die 

vergunningen is door Sportvisserij Nederland bezwaar gemaakt, omdat zij meent dat er sprake is van 

overbevissing. Dit vormt o.a. een bedreiging voor de beschermde vogelsoorten die vis eten. Naar 

aanleiding van de bezwaren is de vergunning op een aantal punten aangepast. Er lopen nog 

beroepsprocedures. 



27 
 

Hoofdstuk 6 

Communicatie en educatie 
 

Communicatie is voor iedere organisatie essentieel. Dit geldt zeker ook voor de hengelsport. 

Sportvisserij Nederland zet multimediaal tal van communicatiemiddelen in om haar doelgroepen 

en doelen te bereiken. Van allerlei verschillende groepen sportvissers tot de gehele Nederlandse 

samenleving. Om het maatschappelijke imago van de hengelsport te bevorderen, om leden te 

werven en om voorlichting over vismogelijkheden, -technieken en verantwoord vissen naar 

sportvissers te verzorgen. 

 

Sportvissen in de publiciteit  
 

15e seizoen VIS TV breekt records  

VIS TV is een van de langstlopende series van RTL. Met een uitzendtijdstip op zondagochtend om 

10.00 uur is VIS TV het best bekeken programma in Nederland in de categorie mannen van 20 jaar en 

ouder. Het marktaandeel groeide in 2011 naar 6,7 procent (2009: 5,1 procent, 2010: 5,8 procent) en 

het aantal kijkers steeg ten opzichte van 2010 met 15 procent, met regelmatig 300.000 kijkers per 

aflevering. Bijna 2,4 miljoen personen (13+) bekeek één of meerdere uitzendingen. Het programma is 

herhaald op RTL 4 op de zaterdagochtend en in de zomerperiode is de serie nogmaals in zijn geheel 

uitgezonden op RTL 7. VIS TV is bij uitzending gemist op RTL XL gemiddeld ruim twintigduizend keer 

per uitzending bekeken. 

 

Meer vissen op TV 

De bekende Nederlanders Mark Huizinga en Quintis Ristie waren op 30 maart te gast in De Wereld 

Draait Door om uitgebreid over hun passie sportvissen te praten. Ruim een miljoen mensen keken er 

naar. Hart van Nederland (SBS 6) besteedde in 2011 twee keer een item aan sportvissen: een 

reportage over de beurs Carp in Zwolle en over het haaienmerkenproject van Sportvisserij 

Nederland. Het programma ‘Ik hou van Holland’ op RTL 4, besteedde ook aandacht aan de 

hengelsport. Deze uitzending trekt gemiddeld drie miljoen kijkers. Het publiek kreeg tijdens de 

uitzending een hengelset en een VISpas aangeboden. VIS TV presentatoren Ed Stoop en Marco Kraal 

waren op 29 oktober te zien in een speciale uitzending van de BZT-Show. 

 

Friese editie Hét Visblad 

Hét Visblad verschijnt tien keer per jaar voor abonnees in een oplage van tachtigduizend. Twee keer 

per jaar is er een speciale oplage van 500.000 exemplaren die naar alle geregistreerde sportvissers 

wordt verzonden. Nieuw in 2011 waren de vier speciale edities van het Visblad voor negen Friese 

hengelsportverenigingen. De 16.000 Friese leden kregen een zestien pagina’s tellende Sportfisker 

met Fries visnieuws ingeniet in Het Visblad. In 2012 zal dit bijzondere concept van een professioneel 

clubblad en landelijk hengelsportmagazine verder worden uitgerold voor nog meer Friese 

hengelsportverenigingen en wordt het tevens een officiële van Sportvissserij Fryslan. 

 

Vakblad Visionair 

Visionair, het populair wetenschappelijk vakblad van Sportvisserij Nederland, is in een oplage van 

vijfduizend exemplaren per kwartaal verzonden naar personen en organisaties die werkzaam zijn op 

het gebied van vis, visstand en visserij. Met een keur aan externe redacteuren en hoogwaardige 

fotografie is in de vier nummers in 2011 een breed scala aan onderwerpen gepresenteerd, zoals 

Onstuitbare zonnebaarzen, Praktisch aalherstel, Sportvissen als therapie, Zorg over vissenwelzijn, 

Waterkrachtcentrales, Comeback van de meerval en Een nieuwe kans voor de steur.  

In het vijfde jaar van het magazine is een beperkte restyling doorgevoerd. Zo wordt op de cover een 

vissenportret van een kunstschilder gepubliceerd. Er is verder in 2011 een lezersonderzoek gehouden 

waaruit een zeer positieve beoordeling bleek. Het blad wordt uitvoerig op het werk maar ook thuis 

gelezen, goed gewaardeerd, bewaard en veelvuldig aan collega’s, werkrelaties en kennissen 
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doorgegeven. Een aanbeveling is om meer korte berichten te plaatsen en een verzoek om Visionair 

online beter toegankelijk te maken met een digitaal archief op onderwerp van alle uitgeven bladen. 

Beide punten zijn gerealiseerd. 

 

Voor de jeugd: Stekkie Magazine 

Exclusief voor de vissende jeugd is zes keer per jaar het zestien pagina’s tellende Stekkie Magazine 

uitgegeven. Het blad wordt gratis gezonden naar alle 45.000 bij Sportvisserij Nederland 

geregistreerde sportvissers in de leeftijd van 0-14 jaar. Stekkie Magazine sluit in woord, beeld en 

formaat geheel aan bij de belevingswereld van vissende kinderen. Het gaat niet alleen over 

‘hardcore’ vissen, maar er is ook aandacht voor het goed omgaan met de gevangen vissen, de 

leefwijze van vissen en de andere flora en fauna die langs de waterkant te vinden zijn. 

  

Sportvisbijlage in De Telegraaf 

Zaterdag 17 september verscheen dagblad De Telegraaf een speciale sportvisspecial die in nauwe 

samenwerking met Sportvisserij Nederland tot stand is gekomen. De zestien pagina’s full color bijlage 

boordevol hengelsportnieuws was in tabloidformat ingestoken bij de totale oplage van 760.000. De 

Telegraaf meldde: ”We hebben bewust gekozen voor de hengelsport als thema. Vissen is een echte 

volkssport en spreekt een breed publiek aan”.  

 

Vrije publiciteit  

Maandelijks waren er honderden berichten over de hengelsport terug te vinden in landelijke- en 

regionale kranten. Een deel hiervan is geplaatst naar aanleiding van de 96 persberichten die door 

Sportvisserij Nederland zijn verzonden. In de media verschenen een aantal grote artikelen over 

vangsten door sportvissers van bijzondere vissen zoals een zalm en haaien voor de kust van Zeeland. 

Een foto van ex-judoka Mark Huizinga met een enorme meerval stond in De Telegraaf. Het Parool 

publiceerde op 25 juni een artikel van vijf pagina’s over de vangst van meervallen. De Panorama 

besteedde zes pagina’s aan een artikel met als titel ‘De slag om de Noordzee, Vissen voor Volk en 

Vaderland’ over een interland kustvissen door nationale teams uit Nederland, België en Engeland. 

 

Visagenda 2011 en andere uitgaven  

De eerste VIS-agenda kwam uit met tips over vissoorten, minimummaten, technieken, visknopen. 

Sportvissers konden hun visdagen hierin plannen.  

Er is een bijdrage geleverd aan het spannende kinderboek ‘Het geheim van de stropershut’ van 

Annemiek Neefjes, dat geheel draait rondom de sportvisserij. Tijdens de algemene ledenvergadering 

van Sportvisserij Nederland presenteerde zij het eerste exemplaar.  

Het succesvolle lespakket ‘Vissenschool - Duik in de wereld van onze zoetwatervissen’ is voor de 6
de

  

keer herdrukt in een oplage van tienduizend stuks. Totaal zijn er nu bijna 70.000 exemplaren 

uitgegeven. Voor educatieve doeleinden is ook de zoekkaart Haaien & Roggen uitgebracht met 

medewerking van IMARES, Stichting Kust & Zee, het Productschap Vis en de Shark Trust.  

 

Landelijke VISpascampagne 2011 

Het wettelijk noodzakelijke bezit van de VISpas is in 2011 wederom breed onder de aandacht 

gebracht. Een radiospot met de slogan ‘Ik VISpas als ik de VISpas heb’ is in de perioden 2 mei - 15 mei 

en 23 mei - 14 juni in totaal 254 keer uitgezonden op de zenders Radio 538, 3FM, Q-Music, ORN 

(regionale zenders), E-power en Radio 10.  

In de zomervakantie zijn opvallende banners geplaatst op websites als MSN, buienradar, google 

adwords, Hyves, specifieke vissites en clickdistrict (waaronder Telegraaf, AD, Quote, telefoongids). 

Deze leverden ruim 80 miljoen bannerviews en 140.000 doorclicks op naar de website 

www.VISpas.nl. Vanuit Sportvisserij Nederland zijn de ruim duizend hengelsportwinkels 

geïnformeerd over de landelijke publiciteitscampagne. Zij kregen raamstickers en lay-outs voor op de 

toonbank. In het Friesch Dagblad verschenen op 14 mei grote artikelen over de hengelsport  en een 

VISpas-advertentie in het Fries.  
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Hyves visgame 

Als bijzondere actie rond de VISpascampagne is op Hyves een speciale visgame gehouden tussen 20 

juni en 4 juli. Ruim 40.000 deelnemers, vooral jongeren, speelden dit virtuele spel, waarbij ruim 

300.000 uitnodigingen naar vrienden werden verzonden met informatie over de VISpas. Voor de 

beste tien spelers was er een prijs. Zij mochten een dagje vissen op karper met VIS TV-presentator Ed 

Stoop.  

  

Rijdende en vliegende VISpas reclame  

Tijdens de Nationale Hengeldag vlogen drie vliegtuigjes rond met een sleep waarop stond “Vissen? 

Altijd de VISpas mee!” Zij vlogen boven de TT in Assen en de Vierdaagse van Nijmegen. De slogan en 

een afbeelding van de VISpas zijn ook geplaatst op twee nieuwe bussen van Sportvisserij Nederland 

die in april de weg op gingen.  

 

Digitale communicatie 
 

Websites 

De websites van Sportvisserij Nederland zijn in 2011 door ruim 2,3 miljoen unieke bezoekers bezocht, 

(24 procent meer dan in 2010), exclusief de filmpjes op het YouTube kanaal van Sportvisserij 

Nederland. Spil in dit web is de site www.sportvisserijnederland.nl, maar ook de bezoeken aan de 

andere websites zoals www.visplanner.nl, www.vispas.nl, www.sportvissen.nl, www.hetvisblad.nl, 

www.stekkie.nl namen toe. De restyling van de website van Visionair www.invisionair.nl leverde 

direct een verdrievoudiging van het aantal bezoekers op. 

 

De helft van de bezoekers komt op een van de website via een zoekmachine. Veel zoektermen op het 

gebied van sportvissen leveren een eerste positie op in Google. De portal van de website 

www.sportvisserijnederland.nl wordt in 6,2 procent van de bezoeken met een mobiele telefoon 

bezocht (1,3 procent in 2010). Het mobiele gebruik neemt aanzienlijk toe. 

 

 
Aantal bezoeken per maand in 2008 - 2011 voor alle websites van Sportvisserij Nederland samen. De 

grafiek laat duidelijk een groei en seizoensinvloeden zien. 

 

Digitale nieuwsbrief 

Via de website kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief, die 

maandelijks wordt verzonden. Hierbij kan worden aangegeven welke interessegebieden men heeft, 

zodat gericht nieuws wordt toegestuurd. Onderwerpen waarop ingeschreven kan worden zijn 

Sportvissers, Vis & Water en Verenigingen.  
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In 2011 zijn 185.000 nieuwsbrieven verstuurd, waarvan 97 procent aankwam. Hiervan is uiteindelijk 

38 procent geopend. Het aantal abonnees steeg met 10,4 procent naar 16.000.  

 

Social media 

Sportvisserij Nederland is actief op YouTube, Facebook, Twitter en Hyves. Op YouTube staan ruim 

250 video’s die in 2011 twee miljoen keer zijn bekeken. In 2011 werden 64 filmpjes geupload. De 

best bekeken video is ‘Vissen doe je zo - Karpervissen - Deel 3’ (64.000 views). Het kanaal wordt het 

meest bekeken door mensen tussen de 35 en 54 jaar (49 procent) en het minst door 65-plussers (3,3 

procent). Het aantal vrienden op Facebook, Hyves en volgers op Twitter is in 2011 aanzienlijk 

gegroeid. Ook zijn steeds vaker berichten op de website gedeeld via social media (sharing). Het 

leverde enkele duizenden extra bezoeken op aan de site.  

Nieuw zijn ook de QR-codes die sinds november bij verschillende artikelen in Hét Visblad worden 

gepubliceerd. Na het scannen van de code wordt een online sportvisvideo geopend. Van deze service 

is in 2011 al bijna 9.000 keer gebruik gemaakt. 

 

Vissengids App en mobiel gebruik  

In maart 2011 is de Vissengids App gelanceerd, die gratis is te downloaden via de App Store van 

Apple en via de Android Market van Google. De App is in 2011 70.000 keer gedownload en staat 

enkele dagen in de AppStore download Top-10. 

Via de App zijn alle 170 Nederlandse zoetwater- en zeevissen op de mobiele telefoon of tablet te 

bekijken. De gebruiker ziet een foto van de vis en krijgt allerlei informatie over het dier zoals 

herkenning en afmetingen, leefwijze, voedsel, gesloten tijden en hengelrecords. Gezocht kan worden 

op alfabet, familie of trefwoord. 

De App is een aanvulling op de veldgidsen ‘De Nederlandse zoetwatervissen’ en ‘De Nederlandse 

zeevissen’. Deze zijn sinds 2010 ook online beschikbaar. 

 

Verenigingsondersteuning en ledenwerving  
 

Federatieve websites 

Sinds enkele jaren maken alle federaties gebruik van de centrale oplossing voor websites van Divide/ 

Sportvisserij Nederland. Het gebruik wordt geregistreerd via Google Analytics. 

Alle federatieve websites ondergingen in 2011 een restyling. Verschillende federaties verzenden nu 

ook digitale nieuwsbrieven en maken gebruik van social media. Vijf federaties zijn gestart met een 

online wedstrijdregistratiemodule, die centraal door Sportvisserij Nederland is ontwikkeld. De 

federatiesites realiseerden gezamenlijk 195.000 bezoekers met totaal 290.000 bezoeken en 

1.250.000 pageviews. Ten opzichte van 2010 is dit een groei van ruim 24 procent.  

 

 
Totaal aantal bezoeken per jaar voor alle federatieve websites samen. 
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Verenigingsservice 

Speciaal voor de vrijwilligers van de aangesloten hengelsportverenigingen heeft Sportvisserij 

Nederland in 2011 de Verenigingsservice (www.hsvservice.nl of www.sportvisserijnederland.nl) 

verder uitgebreid. Overzichtelijk verdeeld over acht thema’s is veel informatie te vinden over 

bestuur, controle, jeugdwerk, promotie, visstandbeheer, vrijwilligers, wedstrijden en 

ledenactiviteiten. Tevens biedt de service materialen (gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen), 

online cursussen, instructies, handleidingen, draaiboeken en een rubriek met veel gestelde vragen. Er 

kan promotiemateriaal worden besteld en de hengelsportvereniging kan een eigen wervingsfolder 

op de site ontwerpen en bestellen. De verenigingsservice wordt samen met de federaties 

gerealiseerd en men kan bij de eigen federatie terecht voor aanvullend materiaal, vragen en 

ondersteuning. 

 

Verenigingswebsites 

Met de site www.mijnhengelsportvereniging.nl kunnen verenigingen gratis online een professionele 

website aanvragen, inrichten, lanceren en beheren. 

In het verslag jaar zijn 212 verenigingen gestart met de bouw van een nieuwe website en werden er  

135 officieel gelanceerd. Via deze nieuwe verenigingswebsites zijn ruim 600 nieuwsberichten, 1.500 

wedstrijden en 30 vacatures gepubliceerd. 

 

Ledenwerving 

De folder ‘Ga toch vissen!’ wordt sinds 2009 gratis aan alle verenigingen aangeboden. In de folder 

staat algemene informatie en kan specifieke verenigingsinformatie over onder meer de hoogte van 

de contributie en de verkooppunten van de VISpas gratis worden ingedrukt. In 2011 hebben  

zeventien verenigingen huis-aan-huis bijna 150.000 folders verspreid. Andere verenigingen deden de  

verspreiding via een huis-aan-huis krant of een reclameverspreider.  

Het merendeel van de verenigingen was tevreden over de respons op de actie. Vaak was de verkoop 

van de VISpassen beduidend hoger dan in dezelfde periode in 2010. Ook de jeugdactiviteiten 

leverden een goede aanwas van nieuwe jeugdleden.  

Bij vijf grotere verenigingen is een ledenwerfactie gehouden onder de Kleine VISpashouders binnen 

hun gebied. Vanuit Sportvisserij Nederland zijn deze Kleine VISpashouders namens de betreffende 

hengelsportvereniging persoonlijk aangeschreven. In een geïllustreerde brief werden zij gewezen op  

de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging en het grotere aantal wateren in hun regio 

waarin zij met een VISpas kunnen vissen. De respons op de actie was erg goed. 

 

Publieke presentaties 
 

Nationale Hengeldag 

Jaarlijks wordt op de laatste zaterdag in mei het visseizoen symbolisch geopend met de Nationale 

Hengeldag. Hengelsportverenigingen houden dan een activiteitendag om zoveel mogelijk mensen, 

vooral kinderen, kennis te laten maken met de hengelsport en hen te laten ervaren hoe het is om te 

vissen. Hengelsportverenigingen profileren zich dan bijvoorbeeld met een viswedstrijd of 

demonstraties.  

In 2011 konden hengelsportverenigingen een speciale dagvergunning downloaden en gebruiken als 

sjabloon voor een gratis Nationale Hengeldag-dagvergunning. Bijna honderd verenigingen gaven 

gehoor aan de oproep van Sportvisserij Nederland om de details van hun activiteiten door te geven. 

Hiermee konden de verenigingen landelijk publicitair worden ondersteund bij de activiteiten. Online 

zijn bij Sportvisserij Nederland ook tal van promotiepakketten besteld.De activiteiten van de 

verenigingen zijn op de website www.nationalehengeldag.nl gepubliceerd, inclusief belangrijke 

contactgegevens. De ‘gezichten van Sportvisserij Nederland’ Ed Stoop en Marco Kraal bezochten 

tijdens de Nationale Hengeldag activiteiten van tien hengelsportverenigingen.  

 

 



32 
 

Beurzen 

De meerwaarde van deelname aan beurzen is het presenteren van de sportvisserij als belangrijke 

vorm van recreatie in Nederland. De positie en aanvaarding van de sportvisserij wordt hierdoor 

versterkt en belangrijke producten als de VISpas en VIS TV komen onder de aandacht. Er is direct 

contact met de (potentiële) sportvisser, met al hun vragen en wensen, wat hen bezighoudt en 

beweegt. 

Sportvisserij Nederland presenteerde zich in 2011 op vier grote Nederlandse hengelsportbeurzen, 

Carp Zwolle, Visma, Fair for Lure & Fly en Hengelsport & Visbotenbeurs Utrecht (met een 

deelpresentatie van Sportvisserij MidWest Nederland). In samenwerking met Sportvisserij Zuidwest 

Nederland en Fishing Guides Holland werd Nederland gepromoot als Sportvisland en was te gast op 

de Belgische Hengelsportbeurs HengelExpo in Kortrijk. 

Met ondersteuning van Sportvisserij Nederland namen federaties en specialistengroepen deel aan 

diverse hengelsportbeurzen, waaronder Jagt und Hund in Dortmund (Sportvisserij Oost Nederland) 

en CarpEvenTT (hengelsportfederatie Groningen Drenthe, KSN). 

Sportvisserij Nederland was ook met een grote stand aanwezig op de publieksbeurs HISWA in de RAI 

(samen met Sportvisserij MidWest Nederland met haar BOA’s en handhavingsboot) en op de 50+ 

Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht (met medewerking van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de 

specialistengroepen VNV en SNB). De beurzen trokken gezamenlijk ruim 300.000 bezoekers. 

Daarnaast presenteerde Sportvisserij Nederland zich op de Open Dagen van de ROC-

Sportvisacademies het Clusius College in Alkmaar en de Groene Welle in Zwolle. 

 

Jeugdpleinen op beurzen 

Op veel (hengelsport)beurzen waar Sportvisserij Nederland aanwezig was, is een jeugdplein 

verzorgd. De kinderen konden hier onder leiding van jeugdbegeleiders een tuigje maken en allerlei 

informatie krijgen over het vissen. Op drie jeugdpleinen maakten ruim 1.800 kinderen een tuigje dat 

ze mee naar huis mochten nemen. 

 

Hengelsporthoofdstad 2011 

Tijdens de Visma werd voor de eerste keer de Hengelsporthoofdstad van het jaar gekozen. 

Hoogezand-Sappemeer viel deze eer te beurt. De gemeente voorziet haar burgers en toeristen van 

gedegen informatie over onder meer visstekken in de gemeente, hengelsportwinkels en 

verblijfaccomodaties. Daarnaast heeft zij goed overleg met de verenigingen zodat beiden het beleid 

optimaal op elkaar kunnen afstemmen.  

 

Cursussen en informatiebijeenkomsten 
 

In Nederland zijn in de hengelsport ruim 20.000 vrijwilligers actief. Sportvisserij Nederland 

ondersteunt samen met haar federaties deze vrijwilligers, faciliteert en biedt mogelijkheden om hen 

verder op te leiden.  

Dit gebeurt door cursussen in Bilthoven, maar ook op diverse locaties in het land en online bij de 

mensen thuis. Er zijn cursussen voor jeugdbegeleiders, vismeesters, controleurs sportvisserij, 

wedstrijdcontroleurs, ledenadministrateurs en leden van visbemonsteringsploegen van 

hengelsportfederaties en hengelsportverenigingen. Verder zijn er trainingen en opleidingen voor 

politie en BOA’s over de Visserijwet en de praktijkopleiding elektrovisserij voor beroepsvissers, 

adviesbureaus, waterschapsmedewerkers en ingenieursbureaus. 

 

Cursus Jeugdbegeleiding en Vismeester 

Om in de behoefte aan gekwalificeerde begeleiders bij jeugdwerk binnen hengelsportverenigingen te 

voorzien is de cursus Jeugdbegeleiding verzorgd. Hier worden de didactische vaardigheden van de 

cursisten verbeterd, zodat zij kinderen van hun hengelsportvereniging verantwoord kunnen leren 

vissen. Als vervolg op deze cursus hebben dertig gecertificeerde jeugdbegeleiders de cursus 

Vismeester gevolgd. Hier leerden zij hoe vislessen op basisscholen het beste kunnen worden 
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verzorgd. Dit betreft het geven van voorlichting over de vissen in de wateren, hun leefomgeving, 

maar ook het daadwerkelijk leren sportvissen. Met deze aanpak krijgt ook een deel van de jeugd van 

niet vissende ouders de kans kennis te maken met de wereld onder water en de hengelsport.  

 

Informatieavonden jeugdwerk 

In samenwerking met Sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsportfederatie Midden-Nederland zijn 

vier informatieavonden jeugdwerk gehouden voor verenigingen die het jeugdwerk binnen de 

vereniging wilden versterken of opstarten. Tijdens de bijeenkomst was er een presentatie over het 

beleid van Sportvisserij Nederland en de diverse mogelijkheden om met jeugdwerk aan de slag te 

gaan. Deze avonden zijn bezocht door 85 vrijwilligers van hengelsportverenigingen. De meesten 

maakten vervolgafspraken om in 2012 ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met jeugdactiviteiten.  

 

Cursus Wedstrijdcontroleur 

Met de cursus Wedstrijdcontroleur zijn achttien wedstrijdcontroleurs opgeleid. In de periode 2008-

2011 zijn er nu 252 wedstrijdcontroleurs opgeleid. In de cursus komt onder meer aan de orde 

‘Werken met de wedstrijdreglementen voor de NK’s Zoetwatervissen en de Topcompetitie’. Voor 

‘zoute’ wedstrijden biedt deze cursus eveneens een goede basis. 

De cursisten konden zich thuis voorbereiden. Zij ontvingen vooraf twee cursusboekjes en de DVD 

Wedstrijdcontrole, die laat zien wat er komt kijken bij de organisatie van en controle tijdens een 

viswedstrijd. De cursus werd afgesloten met een schriftelijke toets. 

  

Informatieavonden visstandbeheer  

Vanuit de Europese Unie worden eisen gesteld aan de waterkwaliteit, waaronder die van de visstand. 

Waterschappen richten zich steeds meer op (het beheer van) de vis(stand) en er wordt 

samengewerkt met de sport- en beroepsvisserij in visstandbeheercommissies.  

In 2011 zijn zes bijeenkomsten gehouden waarbij medewerkers van Sportvisserij Nederland en de 

federaties met bijna 400 visstandbeheerders van hengelsportverenigingen van gedachten wisselden 

over diverse ontwikkelingen. Zo worden veel viswateren helderder, neemt de productie van 

visvoedsel af en groeien er steeds meer waterplanten. In tal van wateren is ook sprake van 

ongewenst bezoek door grote groepen aalscholvers. Door deze ontwikkelingen neemt de visstand af 

en verandert deze van samenstelling.  

 

 

Cursus (aantal in 2011) Aantal 

cursussen 

in 2011 

Aantal 

cursisten 

2011 

Aantal 

cursisten 

2010 

Aantal 

cursisten 

2009 

Controle Sportvisserij  9 159 181 147 

Korte training visdocumenten 5 65 180 261 

Wedstrijdcontroleur 2 18 32 56 

HSV Leden Administratie 7 87 84 123 

Jeugdbegeleiding 4 59 117 47 

Cursus Vismeester 5 30 29 21 

Praktijkopleiding elektrovisserij 2 24 32 41 

Informatieavonden jeugdwerk 

Oost- en Midden Nederland 

4 85   

Informatieavonden 

Visstandbeheer 

6 386   

Totaal 44 913 655 696 
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Hoofdstuk 7  

Wedstrijden 
 

Sportvisserij Nederland organiseert jaarlijks een uitgebreid programma nationale wedstrijden en 

vaardigt tal van Nederlandse wedstrijdteams af naar internationale wedstrijden. Doel bij deze 

topsport is zo hoog mogelijk te scoren en publiciteit voor de Nederlandse sport- en 

wedstrijdvisserij te realiseren. 

 

 

Goud en 2 x brons tijdens wereldkampioenschappen 
 

Het wedstrijdjaar 2011 stond grotendeels in het teken van de Sport Fishing World Championships. 

Alle wereldkampioenschappen werden in dezelfde week in Italië georganiseerd.  Bij diverse zoete en 

zoute wereldkampioenschappen veroverde Nederland drie medailles.  

 

Individueel goud op WK dames zoet 

Jaren van intensief trainen en wedstrijden vissen, betaalde zich in Italië uit in de vorm van de 

wereldtitel voor Ingeborg Audenaerd. Aan de rivier Arno in Italië viste zij zich begin september 

soeverein naar de eerste plaats in het individuele klassement tijdens de Sport Fishing World 

Championships. Op zaterdag behaalde Audenaerd al de dagwinst. De dag daarop was zij ruim een 

uur bezig om met het lichte wedstrijdmateriaal een grote karper binnen te halen. Na de vangst van 

nog een karper van ruim twee kilo, was de overwinning binnen.  

 

Brons voor WK Feederteam 

Op voorhand was Nederland één van de favorieten voor de wereldtitel. Het krap uitgezette parcours 

en de grilligheid van de rivier waar werd gevist, maakte dat het toch een lastige wedstrijd was voor 

de Nederlanders. De ploeg van bondscoach Dirk Ekkelenkamp pakte in de eerste wedstrijd direct de 

leiding. In de tweede wedstrijd ging het minder goed, maar dankzij een eindspurt bereikte de Oranje-

equipe toch nog een derde plaats. In de einduitslag leverde dat een bronzen plak op.  

 

Bronzen medaille junioren Kustvissen 

Bij het WK Kustvissen deed de Nederlandse juniorenploeg het goed tussen de Zuid-Europese 

grootmachten. Hoewel de omstandigheden en technieken niet te vergelijken waren met die in de 

Nederlandse kustwateren, wist het team onder leiding van Henri Karremans de visserij ter plekke 

goed in de vingers te krijgen. De Nederlandse junioren versloegen zelfs een keer thuisland Italië. De 

Oranje-junioren eindigden uiteindelijk op een derde plaats.  

 

Gemengde andere WK-resultaten 

De resultaten bij de andere wedstrijden tijdens de diverse wereldkampioenschappen in Italië waren 

gemengd. De Nederlandse senioren eindigden bij het WK zoet op een mooie vierde plaats, nipt 

achter het brons. De andere zoete teams (dames, veteranen, junioren U18 en U22) eindigden in de 

middenmoot of in de achterhoede (vliegvissen). Bij de zoute wedstrijdteams behaalden zowel de 

heren, dames als bootvissers geen hoge noteringen. De visserij was voor hen ter plaatse vaak toch te 

specifiek en onbekend.  

 

Overige internationale wedstrijden 

Naast de WK’s is er nog een aantal andere internationale wedstrijden waaraan Nederlandse ploegen 

deelnamen. De Oranje senioren wonnen de NeDuLux-wedstrijd aan het Duitse Silokanaal. De 

Meerlandenwedstrijd in het Franse Courtavon viel eveneens ten prooi aan de Nederlanders. Op het 

EK zoet in Polen werden de Nederlandse senioren daarentegen teleurstellend achtste. De twee 

ploegen die deelnamen aan de International Anglers Meeting bij Brandenburg deden het met een 

vijfde en zestiende plek niet onverdienstelijk in het sterke deelnemersveld. Bij de 
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Meerlandenwedstrijd boot in het Duitse Heiligenhafen eindigde het Nederlandse team achter de 

twee Duitse ploegen. 

 

Nationale Topcompetitie Feeder 

Sportvisserij Nederland is in 2011 gestart met de Nationale Topcompetitie Feeder. Dit op verzoek van 

sportvissers en de invoering van het wereldkampioenschap Feedervissen door de internationale 

wedstrijdorganisatie FIPS Eau Douce . De eerste editie van de Topcompetitie Feeder is gewonnen 

door Jurian Bulten. 

 

Coaching 

Zeven coaches verzorgden de begeleiding van de wedstrijdvissers in de nationale teams Zoet: Jan van 

Schendel (senioren), Willem Raven (dames), André Schipper (junioren tot 23 jaar), Stefan Verhoeven 

(jeugd tot 18 jaar), Jan van de Bovenkamp (veteranen), Dirk Ekkelenkamp (feedervissers) en Peter 

Elberse (vliegvissers). Zowel Ekkelenkamp als Elberse zijn tevens teamlid. De begeleiding van de 

nationale teams Zout was in handen van Wil Franken (bootvissen), Frank van Schilt (kustvissen 

senioren), Henri Karremans (kustvissen junioren) en Benny Wijnings (kustvissen dames). 

 

Sponsoring 

De topsportprestaties van de Nederlandse wedstrijdvissers worden mede mogelijk gemaakt door 

financiële en materiële ondersteuning van diverse sponsoren. In 2011 zijn de ‘zoete’ nationale 

seniorenteams bij de heren gesponsord door Mondial. Sensas sponsorde samen met Evezet de 

Nationale Topcompetitie. Beide firma’s waren met Wielco gezamenlijk partner van het beloftenteam 

Zoet. Wielco was 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 was de firma Spro 

hoofdsponsor. 

 

Breedtesport en topsport 

Het wedstrijdvissen is onderverdeeld in breedtesport en topsport. In de eerste categorie kunnen 

wedstrijdvissers zich via regionale voorselectiewedstrijden plaatsen voor de diverse Nederlandse 

kampioenschappen (Junioren, Senioren, Korpsen, Clubs, Vrije Hengel, Kust en Boot). In het kader van 

de topsport organiseert Sportvisserij Nederland jaarlijks de Nationale Topcompetitie Zoet en de 

Topcompetitie Feeder. Uit de nationale selectie van de 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, ondersteund door veel vrijwilligers in de regio. 

 

 

Resultaten nationale wedstrijden 
 

De kampioenschappen worden georganiseerd volgens de reglementen en voorschriften, zoals die zijn 

opgesteld door Sportvisserij Nederland in navolging van de internationale wedstrijdregels van de 

Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS). 

 

 = aantal deelnemers kl.pnt = aantal klassementspunten 
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NK Zoetwater Junioren 

10 september – Hoge Vaart, Zeewolde 

- categorie A: 18 t/m 21 jaar  

NK 34  (in 2010 59) – selecties 73  (2010: 165) 

1. Luciën de Rade, HSV ’t Stekelbaarsje, Arkel     104 gr. 

2. Roel Reuvers, HSV Leudal, Heythuysen         20 gr. 

3.  Sjors Milder, HSV Heksenberg, Heerlen         65 gr.  

- categorie B: 14 t/m 17 jaar  

NK 45  (in 2010 45) – selecties 148  (2010: 159) 

1. Alex Martens, HSV Schaopwas, Eext       141 gr. 

2. Gerrald Budding, HSV ’t Vangertje, Denekamp     113 gr. 

3.           Tom Kapellen, HSV Ons Stekkie, Zeewolde     113 gr. 

- categorie C: 10 t/m 13 jaar 

NK 34  (nieuwe categorie) – sel. 117  

1. Ken Rutten, HSV ’t Voorntje, Grubbenvorst  1.054 gr. 

2. Ruben v.d. Berg, HSV De Snoek, Harderwijk     169 gr. 

3. Sten Eland, HSV ’t Alvertje, Zevenbergen      888 gr. 

 

NK Zoetwater Individueel  

17 september – Noordhollands kanaal bij Spijkerboor 

NK 189  (2010: 191) – selecties 927  (in 2010 974) 

1. Eric van Otterloo, HSV VNK, Medemblik   13.110 gr. 

2. Richard Smolenaars, HSV ’t Loze Vissertje, Wessem 11.777 gr. 

3. Hans Berendsen, HSV Wisch, Terborg   10.945 gr. 

 

NK Zoetwater Korpsen 

1 oktober – Noordwillems kanaal, Vries 

NK 31 korpsen (2010: 32) – selecties 131 korpsen (2010: 135) 

1. HSV De Watergeus, Brielle bestaande uit Gerrit de Groot,       32 pnt. 

 Hans Koppe, George Wessels, Hans Boer en Aad Venderbos  6.573 gr.  

2. HSV Sportvisserijbelangen Delfland, Delft          36 pnt. 

3. HSV De Dobber, Hardenberg            37 pnt. 

 

NK Clubs 

7 mei – Lage Vaart, Almere 

NK 16 clubs (2010: 13), geen selecties 

1. HSV VNK, Medemblik, bestaande uit Ronald Nannings, Hans           22 pnt. 

 Wisse, Erik-Jan van Lieshout, Ramon Ansing en Pim    17.741 gr.  

 Duivenvoorde 

2.  HSV De Karper, Winterswijk             23 pnt. 

3.  HSV Ons Stekkie, Zeewolde             26 pnt. 

 

NK Feeder (voorheen NK Vrije Hengel) 

8 oktober – Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel 

NK 87  (2010: 99) – selecties 576  (2010: 669)  

1.  Albert Tammenga, HSV De Zeelt, Noordbroek    55.406 gr. 

2.  Jaap van Dijk, ’t Snoekje, Maurik        3.417 gr. 

3. Erik Uitslag, HSV De Brasem, Tiel       3.378 gr. 
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NK Vliegvissen  

15 mei, Flevonice 

NK 30  (2010: 30)  

1.  Johan Crooymans, HSV De Ruischvoorn    16 pnt. 

2. Bert Schmidt, HSV De Ruischvoorn, Tilburg   21 pnt. 

3.  René Koops, HSV Fly Out, Anna Paulowna  21 pnt. 

 

NK Baarsvissen 

1 oktober, sierwateren, Purmerend 

NK 68  (2010: 43) 

1.  Jan Eelsing, HSV De Niedorpen, Nw. Niedorp  73 stuks 

2.  André van Kleef, HSV De Schele Posch   56 stuks 

3. Peter Posthumus, HSV De Eendracht, Burgerbrug 55 stuks 

 

Topcompetitie Zoetwatervissen / 8 wedstrijden van april t/m oktober 

50  Senioren A en 62  Senioren B (2010: totaal 127) – 13   Junioren U18 (2010: 15), 23  Junioren 

U 22 (2010: 23), 10  Dames (nieuw) en 17  Veteranen (nieuw). 

 

Dames: 

1. Anja Groot      9 kl.pnt., 32.460 gram  

2. Anouk v.d. Belt    14 kl.pnt., 31.557 gram 

3. Ingeborg Audenaerd   17 kl.pnt., 14.254 gram 

 

Junioren U18: 

1.  Nick Koopmeiners   16 kl.pnt., 15.747 gram 

2.  Kevin Inkenhaag   20 kl.pnt., 17.677 gram 

3.  Stefan Hooyman   23 kl.pnt., 30.889 gram 

 

Junioren U23: 

1.  Sjors Milder    18 kl.pnt., 47.824 gram 

2.  Roel Reuvers    26 kl.pnt., 37.387 gram 

3.  Eddy Rijken    23 kl.pnt., 28.848 gram 

  

Senioren A-divisie: 

1.  Jan Broess    18 kl.pnt., 29.347 gram  

2.  Arjan Klop    21 kl.pnt., 32.522 gram 

3.  Thijs Lupsen    28 kl.pnt., 25.672 gram 

 

Senioren B-divisie: 

1.  Ramon Pasmans   15 kl.pnt., 29.976 gram 

2.  Dirck van Duijvenbode   20 kl.pnt., 47.530 gram 

3.  Jan Dikkema    26 kl.pnt., 28.005 gram 

 

Veteranen:  

1. Theo Pelgrim     17 kl.pnt., 24.944 gram 

2. Albert van Lanen   21 kl.pnt., 41.720 gram 

3. Lud Wever    21 kl.pnt., 36.624 gram 

 

Topcompetitie Feeder 

4 wedstrijden van juni t/m november - 57 dlnrs. 

1. Jurian Bulten     5 kl.pnt., 18.563 gram 

2. Cees Rijerkerk     5 kl.pnt., 8.954 gram 

3. Anne Bruins     6 kl.pnt., 22.108 gram 
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NK Kustvissen Junioren 

22 oktober, Dintelhaven, Europoort 

- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 21  (2010: 22) 

1. Kees Gillessen, HSV Westkapelle     413 cm 

2. Jeroen den Engelsman, HSV De Makreel, St. Philipsland   368 cm 

3.  Corné Westerlaken, HSV De Zeebaars, Scherpenisse  311 cm 

- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 24  (2010: 28) 

1. Martin Boone, HSV Reimerswaal, Krabbendijke    255 cm 

2. Mark Verhage, HSV Westkapelle    132 cm 

3. Robin van Eekeren, HSV De Edelkarper,Bergen op Zoom 101 cm 

 

NK Kustvissen Dames 

22 oktober, Europoort – 19  (2010: 20). 

1.  Sylvia Wesdorp, HSV De Oosterscheldevissers, St.Maartensdijk 179 cm 

2.  Ilonka Rijnberg, HSV De Oosterscheldevissers, St. Maartensdijk 152 cm 

3.  Heidi Leeuwis, HSV De Slufter, Rotterdam    105 cm  

 

NK Kustvissen Individueel en Korpsen 

1 oktober – Vlissingen-Dishoek 

NK 217  (2010: 220) – selecties 435 (2010: 417)  

1.  Danny Goossen, HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom  365 cm 

2. Edwin Jongenelen, HSV De Slufter, Rotterdam   350 cm  

3.  Kees Westdorp, HSV Vlissingen       344 cm 

 

NK 25 korpsen (2010: 24) - sel. 75 korpsen (2010: 74) 

1. 1e korps van HSV Westkapelle, bestaande uit    

  Jackie en Kristian Minderhoud, Marijn Gabriëlse, Frank Peene  

 en Janko de Witte        43 pnt., 989 cm 

2. 1e korps HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom    64 pnt., 755 cm 

3. 2e korps DZV De Eurovissers, Schiedam     71 pnt., 643 cm 

 

Topcompetitie kustvissen senioren  

29/10 en 3/11 – Walcheren, Zeeland, 60  (2010: 60) 

1.  Jan Hennekam        23 pnt., 1.252 cm 

2.  Mike Lubbers       38 pnt., 957 cm  

3.  Hendrik Jan Polhuijs      42 pnt., 1.146 cm 

 

Topcompetitie kustvissen junioren/dames  

5/11 en 19/11 – Walcheren, Zeeland  

Junioren 15  (2010: 18), Dames 14  (2010: 11) 

Junioren: 

1. Adriaan Dronkers, HSV Westkapelle     16 pnt., 606 cm  

2. Jeromy van Houdt, HSV De Zeebaars, Scherpenisse   17 pnt., 911 cm 

3.  Niels Janse, HSV De Wielingen, Cadzand   21 pnt., 764 cm 

Dames: 

1.  Wilma van Eekeren, HSV De Edelkarper, B.opZoom   14 pnt., 324 cm 

2.  Sylvia Wesdorp, HSV Oosterscheldev., St. Maartensdijk   14 pnt., 309 cm 

3.  Linda v.d. Velde, HSV Oosterscheldev., St. Maartensdijk   14 pnt., 300 cm 
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NK Bootvissen 

19 juni – Oosterschelde vanuit Neeltje Jans 

NK 30  – Selecties 57  (2010: 60) 

1.  Sjaak Verburg, HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom   6 exempl. 144 cm 

2. Jan Schoonen, HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom   5 exempl. 107 cm 

3.  Louis v. Bommel, HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom   5 exempl. 100 cm 

 

Topcompetitie bootvissen  

9/10, 13/11 en 23/12 – Neeltje Jans – 10  

1.  Jan Schoonen     16 pnt., 116 ex., 535 cm, 22.880 gr.  

2.  Sjaak Verburg      22 pnt., 100 ex., 783 cm, 16.590 gr. 

3.  Joop Schik     23 pnt., 107 ex., 819 cm, 16.100 gr.  

 

 

Resultaten internationale wedstrijden 
 

Tijdens de wedstrijden wordt in de diverse disciplines gevist volgens de internationale CIPS-

reglementen. 

 

WK Zoetwater Korpsen 

30 mei-5 juni – Donau, Golubac, Servië – 25 landen – 5e plaats 

 

EK Vliegvissen  

31 mei-6 juni – Rozmberk Nad Vitavou, Tsjechië – 17 landen – 16e plaats 

 

EK Zoetwater Individueel/Landenteams 

19-26 juni – Ulgi kanaal, Opole, Polen – 27 landen – 8e plaats  

 

Meerlanden Zoetwater 

6-10 juli – Courtavon, Frankrijk (organisatieZwitserland) – 6 landen – 1e plaats 

 

Nederland-België-Duitsland-Luxemburg Junioren 

8 en 9 juli – Lac du Barrage de Mirgenbach (organisatie Luxemburg) – 4 landen – 3e plaats 

 

NeDuLux Zoetwater 

6 augustus – Silokanaal, Brandenburg, Duitsland – 1e plaats 

 

WK Zoetwater Dames 

28 aug.-3 sept. – Arno, Florence, Italië – 17 landen – 5e plaats  

Ingeborg Audenaerd, wereldkampioen 

 

WK Zoetwater Junioren 

28 aug.-2 sept. – Arno Castelfranco en Calcinaia, Italië 

U18 – 17 landen – 7e plaats 

U22 – 18 landen – 7e plaats 

 

WK Feeder 

28 aug.-3 sept. – Tiber, Monte Molino, Italië – 16 landen - 3e plaats 

 

WK Zoetwater Veteranen 

28 aug.-3 sept. – Arno, Florence, Italië – 11 landen - 8e plaats 
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WK Zoetwater Individueel/Landenteams  

28 aug.-4 sept., Ostellato, Italië - 36 landen – 4e plaats 

 

WK Vliegvissen 

28 aug.-4 september – Bolzano, Italië – 21 landen – 20e plaats 

 

WK Bootvissen 

28 aug.-4 september – Livorno, Italië – 18 landen – 14e plaats  

 

WK Kustvissen Junioren 

28 aug.-2 september - Lavagna, Italië – 7 landen – 3e plaats 

  

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren  

28 aug.-2 september – Marina di Massa, Italië – 16 landen – 12e plaats 

 

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames  

28 aug.-2 september – Marina di Carrera, Italië – 12 landen – 8e plaats 

 

WK Kustvissen Korpsen 

30 april-5 mei – Blankenberge, België – 20 teams, 2 teams HSV De Edelkarper, 8e en 10e plaats 

 

Engeland-België-Nederland Kustvissen  

14-16 oktober – Wenduine, België - 3 landen 
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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 

tellen 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. 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 
 

Bestuur  

De eerste helft van 2011 stond voor het bestuur onder leiding van Nol Sweep in het teken van 

afronden van werkzaamheden en het vormen van het nieuwe bestuur conform bet beleidsplan 

Sterker Samen Werken. Het nieuwe bestuur bestond uit voorgedragen kandidaten, vanuit elke 

federatie in principe de voorzitter, en extern aangezochte portefeuillehouders.  Na een uitgebreide 

verkenning en diverse gesprekken wist men sterke opvolgers te vinden.  

 

Na de benoeming op de algemene ledenvergadering te Doorn in juni 2011 nam het nieuwe bestuur 

onder leiding van voorzitter Menno Knip de verantwoordelijkheid voor het besturen van de 

vereniging over. Eerst volgende een fase van oriëntatie en aftasten. Al snel moesten echter besluiten 

worden genomen over o.a. de nachtVISpas, het beleid ten aanzien van de beroepsvisserij, de aal, het 

uitkeren van subsidies, de aanpassing van het huishoudelijk reglement aan de nieuwe 

bestuursstructuur en het realiseren van een regeling voor het Fonds Verwerving Visrechten. Op de 

ingeslagen weg werd voortgegaan en de uitwerking van het beleidsplan Sterker Samen Werken werd 

opgepakt. 

 

Algemene ledenvergadering 

Op de algemene ledenvergadering van 4 juni 2011 werden de gebruikelijke besluiten genomen: het 

jaarverslag en de jaarrekening 2010  werden goedgekeurd en de bijgestelde begroting 2012 werd 

aangenomen. De vergadering stond echter in het teken van vijf jaar Sportvisserij Nederland, de 

bestuurswisseling en het afscheid van de oud bestuursleden. ’s Ochtends waren er aansprekende 

presentaties over vijf jaar Sportvisserij Nederland, trends in de sportvisserij, het bereiken van doelen 

en een kinderboek over de sportvisserij.  Voor het eerst sinds vele jaren waren ook bestuurlijke 

vertegenwoordigers van de aangesloten hengelsportverenigingen uitgenodigd. ’s Middags werden de 

nieuwe bestuursleden benoemd en de oud bestuursleden gehuldigd. 

 

Uitreiking erespelden 

De oud bestuursleden werden na hun aftreden tijdens de algemene ledenvergadering toegesproken 

door de nieuwe voorzitter Menno Knip, namens de federaties door Jan Eggens, voorzitter van 

Sportvisserij Oost-Nederland, en namens het bureau door directeur Joop Bongers. De bestuursleden 

werden geroemd voor hun inzet en grote prestaties die zij de afgelopen jaren hadden verricht, elk op 

zijn of haar eigen werkterrein. 

Aan Leo Overdijkink (financiën), Gerrit Sloot (visdocumenten en controle), Ben Biondina 

(zeehengelsport / wedstrijden), Hans Spruijt (communicatie / Water Natuurlijk), Sake van der Meer 

(wedstrijden) en Geertje Veenstra (jeugd) werd onder groot applaus de gouden erespeld toegekend. 

Hiertoe was reeds door het nieuwe (toen nog niet benoemde) bestuur besloten.  

Een speciaal woord werd door Menno Knip gericht tot oud voorzitter Nol Sweep. Samen met Geertje 

Veenstra en Leo Overdijkink zat hij reeds vanaf 2001 in het bestuur van de NVVS (één van de 
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voorgangers van Sportvisserij Nederland). Onder zijn leiding hebben de landelijke 

specialistenorganisaties zich aangesloten, is de NASO gefuseerd met de NVVS, en is uiteindelijk in 

2006 de OVB samengegaan met de NVVS tot Sportvisserij Nederland. Voor het eerst was er één 

landelijke sportvisserijorganisatie in Nederland! Daarbij werd ook nog in 2008 door koningin Beatrix 

het predicaat Koninklijk aan Sportvisserij Nederland toegekend. Met een ongekende energie had Nol 

Sweep zich al die jaren ingezet voor het versterken en professionaliseren van de regionale federaties 

en de landelijke organisatie. En met groot resultaat. Nol Sweep kreeg door Menno Knip een unieke 

gouden erespeld met briljanten opgespeld.  

Finaal is Nol Sweep onder groot applaus door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van 

Sportvisserij Nederland 

 

 

Uitgereikte erespelden 
 

2007      2010       

Eric Goossens (zilver)    Jan Boes (goud)  

Jan Hennekam (zilver)     Jan Jacobs (goud) 

       Aart Lokhorst (zilver) 

2008        

Gerben Oosterhout (goud)   2011       

Eugene Waarbroek (zilver)   Nol Sweep (goud met briljanten) 

Geurt Veenendaal (zilver)   Leo Overdijkink (goud) 

Annie Schoen (zilver)    Ben Biondina (goud) 

       Gerrit Sloot (goud) 

Korps HSV De Edelkarper   Sake van der Meer (goud) 

Eric Goossens (zilver met briljant)  Geertje Veenstra (goud) 

Jan Hennekam (zilver met briljant)  Hans Spruijt (goud) 

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) 

 

2009 

Dik Enklaar (goud) 

Jouke Jansma (zilver) 

Kees Schotanus (zilver) 

Joost Stolk (zilver) 
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Uitvoering werkzaamheden 
 

Bureau 

Onder leiding van directeur Joop Bongers heeft het bureau in 2011 zorggedragen voor de 

voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging. Hierbij is veel samengewerkt met de 

medewerkers van de federaties. 

 

Personeel 

Begin 2011 had Sportvisserij Nederland 47 medewerkers in dienst (43,2 fte), waarvan elf 

medewerkers een parttime functie vervulden.  

 

Martin Hoorweg werd op 15 januari aangesteld als projectleider bij de afdeling Advisering & 

Begeleiding. Theo Bremer kwam in maart tijdelijk in dienst om een in 2010 gestart project voort te 

zetten. Dit betreft visrechtgegevens invoeren in een GIS-systeem.  

Het dienstverband van Franklin Moquette eindigde per 1 mei wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. Zijn afscheid werd gekoppeld aan een symposium over salmoniden in 

het Zalmhuis te Rotterdam gevierd. Als betrokken vrijwilliger blijft hij voorlopig een deel van zijn 

werkzaamheden voor Sportvisserij Nederland voortzetten.  

Jan-Willem Kroon verliet op 1 september de organisatie om een andere functie in de visserij te 

aanvaarden.  

 

Mecheline Muts was dit verslagjaar 25 jaar werkzaam in de visserijwereld.  

 

Elf studenten starten in 2011 een stage bij Sportvisserij Nederland. De stagiairs zijn afkomstig van 

MBO-opleidingen: Wellant College Gorinchen (2), InHolland Delft, Lentiz Greenport Naaldwijk (2), 

Groene Welle Zwolle, Clusius College Alkmaar, Hoornbeeck College Amersfoort; HBO-opleidingen: 

HAS Den Bosch, Van Hall Larenstein; academische opleiding: Universiteit van Amsterdam. 

 

Relevante personeelsaangelegenheden besprak de directeur vier keer per jaar met de 

personeelsvertegenwoordiging.  

 

In 2011 lag het verzuimpercentage op slechts 2,3 procent. 

 

Eind 2011 kent Sportvisserij Nederland een personeelsbestand van 47 medewerkers (43,7 fte). 

 

 

 

Jaarrekening 2011 
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Adressen ( per 9 juni 2012)  
 

Bestuur Sportvisserij Nederland 

 

Voorzitter 

Drs. M.A.J. (Menno) Knip 

Schuilenbergsweg 2, 7604 CD Almelo 

T. 06-51533085 

E. m.knip@sportvisserijnederland.nl 

 

Communicatie  

P.P. (Peter Paul) Blommers 

Willinklaan 7, 2121 CT Bennebroek 

T. 06-28902900 

E. p.blommers@sportvisserijnederland.nl 

 

Water, visserij en visstandbeleid 

Drs. E.C.L. (Eric) Marteijn 

Markt 10, 4521 BN Biervliet 

T. 06-53746554 

E. e.marteijn@sportvisserijnederland.nl 

 

Penningmeester 

R. (Rien) Openneer 

Ridderstraat 15, 4902 AA Oosterhout (NB) 

T. 06-53792542 

E. r.openneer@sportvisserijnederland.nl 

 

Ambtelijk secretaris 

Ir. J.J.A. (Joop) Bongers 

Zaslaan 66, 6823 GJ Arnhem 

T. 06-10142842 

E. bongers@sportvisserijnederland.nl 

 

Afgevaardigd vanuit de leden 

Sportvisserij Fryslân 

S. (Sjors) Hempenius 

George Emersonstraat 55, 9088 BG Wirdum 

T. 06-43546739 

E. s.hempenius@sportvisserijnederland.nl 

 

Sportvisserij Oost-Nederland 

J.L. (Jan) Eggens 

Gerard Doustraat 65, 7731 MV Ommen 

T. 06-53399514 

E. j.eggens@sportvisserijnederland.nl 

 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

S. (Sjaak) Koppers 

Citatiestraat 6, 6651 EB Druten 

T. 0487-513736 

E. s.koppers@sportvisserijnederland.nl 
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Sportvisserij MidWest Nederland 

G. (Gerard) Roosloot 

Persijnhof 2A, 1862 DK Bergen (NH) 

T. 06-52614536 

E. g.roosloot@sportvisserijnederland.nl 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland 

J.B.A. (Ben) Biondina 

Veerweg 18A, 4493 AS Kamperland 

T. 06-29258749 

E. b.biondina@sportvisserijnederland.nl 

 

Sportvisserij Limburg 

A.J. (André) Reumkens 

Achter de Heggen 5, 6336 WE Hulsberg 

T. 06-51014670 

E. a.reumkens@sportvisserijnederland.nl 

 

 

Erelid 

A.J. Sweep, E. Pinksterblomstraat 62, Oosterhout (NB) 

 

 

Commissaris wedstrijden 

Zoet 

W. (Willem) Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede   T. 06-28613229 

Zout 

R. (Ron) Gatowinas, A. Schuurmanstraat 30, 1785 JW Den Helder  T. 06-17944766 

 

Commissie Organisatie Wedstrijden 

Zoet 

J. (Jan) de Bruin, Wylster 19, 9101 XZ Dokkum     T. 0519-296936 

C. (Chris) Groen, Margrietstraat 19, 9541 BX Vlagtwedde  T. 06-11755136 

W. (Wietze) de Haan, Frisostrjitte, 23, 9288 BV Kootstertille   T. 06-40954561 

L. (Leen) Harmsen, Zouteveenstraat 11, 3042 HW Rotterdam   T. 06-13806806 

J.Ph. (Hans) Keijman, De Rosmolen 55, 6932 NA Westervoort   T. 06-12186038 

E.J. (Eric)van Lieshout, Gildelaan 49,1671 LZ Medemblik   T. 06-19166266 

H. (Henk) Menting, Buitenplaats 79, 8251 PZ Dronten   T. 0321-381415 

B. (Bart) Schipper, Baljuwstraat 10, 1671 KV Medemblik   T. 0227-543612 

J. (Joep) Vissers, v.d. Steenstraat 48, 5768 AL Meijel    T. 06-42185952 

J.M. (Mark) Zwaan, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek    T. 0521-382275 

 

Zout 

F. ( Frans) Ras, J. Massenetstraat 274, 2551 XH Den Haag   T. 06-22215900 

G. (Gerrit) van der Vliet, Walmolen 15, 3481 AB Harmelen   T. 0348-443876 

L. (Leen) van Wensen, Yersekeroord 24, 4617 NK Bergen op Zoom T. 0164-265405 

 

Coaches 

Zoet 

J. (Jan) van Schendel, Brouwerijstraat 22, 4845 CN Wagenberg   T. 06-28418664 

A. (André) Schipper, Regenboog 5, 1671 RW Medemblik   T. 06-20747119 

S. (Stefan) Verhoeven, Pas. V. Beugenstraat 32, 5061 CS Oisterwijk T. 06-51549927 
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Zout 

W. (Wil) Franken (bootvissen), Gagelboslaan 33, 4623 AA Bergen op Zoom T. 06-22807651 

H. (Henri) Karremans (kustvissen junioren), Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen T. 06-23023992 

F. (Frank) van Schilt (kustvissen senioren), P. Stoffelenstraat 1, 4652 AP Steenbergen T. 06-51327010 

B. (Benny) Wijnings (kustvissen dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord  T. 06-51073476 

 

Financiële Beleidsadviescommissie 

W.M.A. van Gils, Koestraat 37, 4931 CP Geertruidenberg  T. 0162-515993  

A. Moeliker, Kaalbertlanden 19, 7542 HR Enschede   T. 053-4765021 

J.F. Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag   T. 070-3247883 

 

Arbitragecommissie 

H.G.J. Bouquet, Verenigd Europalaan 10, 2111 WK Aerdenhout   T. 023-5241340 

O. van der Heide, Kamille 24, 8252 CA Dronten    T. 0321-317623 

J.A.G.P. Jörissen, Van Ostadestraat 44, 6165 XM Geleen   T. 046-4748291 

Th. A.G.M. van de Weijden, Baarschotsestraat 103, 4849 BK Dorst T. 0161-411816 

J.J. van Zorge, Het Schild 25, 8341 RV Steenwijkerwold   T. 0521-588159 

 

Bureau Sportvisserij Nederland 

(juni 2012) 

 

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 

Jan Willem Wijnstroom 

  

Afdeling Advisering en Begeleiding 

Cluster advisering & begeleiding 

Jan Kamman (hoofd) 

Roland van Aalderen     Martin Hoorweg    

Pieter Beelen      Gerard de Laak 

Theo Bremer       Josje Peters 

Niels Brevé      Paul Wijmans 

Gerrit van Eck      

       

Cluster kennis & informatie 

Jaap Quak (hoofd) 

Willie van Emmerik     Remko Verspuij 

Connie Kolfschoten 
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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 2011 Aantal 

verenigingen  

      eind 2011 

Groningen Drenthe 48.823  49.556 50.667 51.009 51.920 176 

Friesland 25.691  26.099 27.914 29.209 31.139 33 

Oost-Nederland 57.897  59.290  61.925 64.002  67.797 73 

NoordWest 

Nederland* 

59.155  62.810 65.833 82.242 85.865 92 

Gooi & Eemland* 28.209 28.802 30.114 31.728  32.985 17 

Randmeren* 12.970 13.352 14.518    

Midden Nederland 38.226 38.430 40.320 41.021  43.337 101 

Zuid West 

Nederland 

124.807 128.948 133.662 137.135 141.076 254 

Limburg 29.335  28.463 29.506  28.660 29.903 115 

       

Totaal 425.113  435.750 454.459 465.006  484.022 861 

 

* In 2010 is de federatie Randmeren gefuseerd met Sportvisserij NoordWest Nederland. In 2011 zijn 

de federaties Gooi & Eemland en NoordWest Nederland gefuseerd tot Sportvisserij MidWest 

Nederland. 

 

Er worden in 2011 door Sportvisserij Nederland 96.635 Kleine Vispassen verstrekt aan niet-

aangesloten sportvissers. In 2010 waren dat er 104.456; in 2009 115.796.  
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Adressen sportvisserijorganisaties  
 

Sportvisserij Nederland 

Leijenseweg 115, Postbus 162 

3720 AD Bilthoven 

T. 030-6058400 F. 030-6039874 

E. info@sportvisserijnederland.nl  

I. www.sportvisserijnederland.nl  

 

Kaperstudiegroep Nederland (KSN) 

administratie/ het secretariaat, Postbus 91, 4140 AB Leerdam.  

E. administratie@karperstudiegroep.nl I. www.karperstudiegroep.nl  

 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) 

I. Boersma, Schermhornstraat 112, 8015 AB Zwolle. T. 06-50510055. E. 

secretariaat@snoekstudiegroep.nl l. www.snoekstudiegroep.nl  

 

Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 

G. Berkhout, Blijvenburgstraat 211, 3042 KE Rotterdam T. 010-4379518 E. gerardberkhout@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 Internationale 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 
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Sportvisserij MidWest Nederland  

B.C. Schotanus, Marga Klompélaan 8, 1945 ZL Beverwijk T. 0251-231884 

Kantoor: Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest T. 0251-318882 

E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl I. www.sportvisserijmidwestnederland.nl 

 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

A. Thielking, De Hazelaar 3, 6903 BA Zevenaar a.thielking@hfmiddennederland.nl 

Kantoor: Huissensestraat 285, Arnhem Post: Postbus 4150, 6803 ED 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@sportvisserijzwn.nl I. www.sportvisserijzwn.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  

 


