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 hoofdstuk 1 

Hoofd-
lijnen 
van 
2012

Voor de sportvisserij in Nederland is 2012 een heel goed 

jaar geweest. Steeds meer onderdelen van het beleids-

plan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015 zijn gerealiseerd.

De regionale federaties draaien op volle toeren en er 

werden prima resultaten bereikt op het gebied van onder 

meer regionale belangenbehartiging, verwerving en 

uitwisseling van visrechten, verbetering van viswateren 

voor de vis en sportvissers, bereikbaarheid en toegan-

kelijkheid, jeugdwerk en handhaving. Landelijk waren er 

grote resultaten in alle werkvelden. Vaak werden deze in 

samenwerking met de federaties en/of partners uit de 

wereld van natuur en recreatie gerealiseerd. 

Veel meer mogelijkheden voor sportvissers

De mogelijkheden voor de sportvissers zijn fors verruimd. 

Door wijziging van de visserijregels mag vanaf oktober 

2012 op meerval worden gevist, vervalt de gesloten tijd 

voor de worm als aas en heeft de hengelsport zelf de 

verantwoordelijkheid om het nachtvissen te regelen. 

Door inbreng van de federatieve lijsten in de nieuwe, 

vereenvoudigde Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren 2013-2015, is het aantal wateren enorm uit-

gebreid dat vanaf 2013 door alle sportvissers met de 

VISpas mag worden bevist. Ook werden nieuwe toestem-

mingen gerealiseerd voor nachtvissen en het gebruik van 

een derde hengel, waardoor de hiervoor geïnteresseerde 

sportvissers in 2013 veel meer mogelijkheden hebben 

dan voorheen.
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Verbetering water en visstand

In dit verslagjaar is veel onderzoek verricht naar onder 

meer steur, elft, aal, zalm, kwabaal, meerval, haaien en 

roggen. Kennis die nodig is om deze visbestanden te 

verbeteren. Veel advieswerk vond plaats ten behoeve 

van federaties en verenigingen. Om de vrijwilligers op te 

leiden werden tal van cursussen gegeven.

Via juridische acties werd met succes vissterfte door 

waterkrachtcentrales in de Maas bestreden, evenals 

overbevissing van het IJsselmeer en Markermeer. Aan-

sprekende plannen zijn gemaakt voor een vismigratieri-

vier in de Afsluitdijk. Voorkomen werd dat de pieren van 

IJmuiden voor sportvissers werden gesloten.

Door collega natuur- en recreatieorganisaties wordt 

met respect over de lobby van Sportvisserij Nederland 

in Den Haag gesproken. Op diverse thema´s vervult 

Sportvisserij Nederland een voortrekkersrol binnen de 

natuur- en recreatiewereld. Met name geldt dit voor de 

bevordering van samenwerking en de toegankelijkheid 

van gebieden door de Natura 2000-problematiek.

Vier keer wereldkampioen

Wat betreft de wedstrijdvisserij werd een nieuwe lande-

lijke Topcompetitie Karpervissen gestart en werden er 

maar liefst twee wereldkampioenschappen in Nederland 

georganiseerd: het WK dames zoet in Friesland en het 

WK kustvissen voor dames en heren in Zeeland. De orga-

nisatie van beide evenementen was een succes. En …….. 

internationaal waren er super resultaten voor de Neder-

landse teams: wereldkampioen bij het kustvissen jeugd, 

heren én dames, wereldkampioen feeder, brons bij het 

WK dames zoet, de Meerlanden Boot én Zoet gewonnen 

en een tweede plek bij het I.A.M. Zoet in Duitsland.

Volop in beeld

Heel veel publiciteit was er voor de hengelsport op 

televisie en in andere landelijke media dankzij acties als 

de herintroductie van de steur samen met het Wereld 

Natuur Fonds, de haaienmerkactie ‘Sharkatag’, de docu-

mentaire V.I.S.S.E.N., de eigen serie VIS TV, de publieks-

campagne rond de VISpas en de WK’s in eigen land. 

Digitaal ging de landelijke website over de 500.000 bezoe-

ken per maand en er werden onder meer nieuwe apps 

voor de VISplanner en Mijn VISmaat ontwikkeld, evenals 

modules voor toekenning van wedstrijden door federaties 

en het online bestellen en betalen van de VISpas. Daarnaast 

vond ook de reguliere voorlichting plaats via persberichten, 

beurzen, Hét Visblad, Stekkie Magazine en VISionair.

Winnaars van het WK Kust jeugd.



Meer leden

Wat betreft het aantal aangesloten sportvissers en de 

uitlevering van visdocumenten was er voor het zesde 

opeenvolgende jaar sprake van groei. Het aantal aan-

gesloten sportvissers nam met 5.000 personen toe tot 

489.000 personen. Daarnaast werden nog bijna 90.000 

Kleine VISpassen verstrekt. Zeker in deze tijd van econo-

mische recessie is deze groei een knappe prestatie van 

de gehele hengelsport.

 

Mijlpaal

Als klap op de vuurpijl stemde de ledenvergadering van 

het NOC*NSF op 20 november in met het lidmaatschap 

van Sportvisserij Nederland. Een mijlpaal. Hiermee is 

vissen breed erkend als echte sport en vanaf 1 januari 

2013 is Sportvisserij Nederland qua omvang de derde 

sportbond van Neder-

land. Het lidmaatschap 

van het NOC*NSF bete-

kent een belangrijke 

verdere verankering 

van de hengelsport in 

de samenleving en het 

gaat de komende jaren 

nog tal van mogelijkhe-

den bieden.

2012 Is een jaar om zeer 

tevreden op terug te kijken. In dit jaarverslag krijgt 

u een beeld van de vele activiteiten van Sportvisserij 

Nederland in 2012. 

Menno Knip, voorzitter Joop Bongers, directeur

De verruiming van de regels voor het nachtvissen is een groot pluspunt voor de sportvisserij. 
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 hoofdstuk 2 

Belangen-
behartiging



Sportvisserij Nederland speelt een belangrijke rol bij het succesvol samengaan van natuur en recre-
atie. Steeds meer partijen werken samen met de hengelsport met als gezamenlijk doel: een beter 
watermilieu en een gezonde visstand. Hiermee wordt de sportvisserij gediend.

Nationale thema’s

Vismigratierivier Afsluitdijk

De afsluitdijk biedt veiligheid en economische ontwikke-

ling in het noorden van Nederland. De dijk heeft echter 

een grote negatieve ecologische impact. De Afsluitdijk 

vormt een grote barrière voor vissen zoals zalm, paling 

en spiering. Met het project Vismigratie rivier Afsluitdijk 

wil een aantal partijen de vissen weer de ruimte geven 

om hun paai-, leef en opgroeigebieden te bereiken. Het 

project heeft ook de ambitie om de regio een krachtige, 

kwalitatieve impuls te geven voor recreatie & toerisme, 

waaronder de sportvisserij. De kern is de aanleg van 

een open, kilometerslange doorgang door de Afsluitdijk, 

zodanig dat er een geleidelijke overgang van zout naar 

zoet ontstaat.

Het project is geïnitieerd door onder meer Sportvisserij 

Nederland en de Waddenvereniging. Brede bestuurlijke 

belangstelling is er vanuit Rijkswaterstaat, de IJsselmeer-

gemeenten, het Programma naar een Rijke Waddenzee 

en de provincies Noord-Holland en Friesland. De eerste 

haalbaarheidsstudies zijn positief. 

Waterbeheerkwesties

Doelen en maatregelen in het kader van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn voor de wateren vastgelegd 

in stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's). De uitvoering 

van de eerste SGBP’s zijn gestart. In het document ‘Belang-

rijke waterbeheerkwesties’ heeft Sportvisserij Nederland 

elf speerpunten aangegeven waar verbeteringen gezien 

vanuit de sportvisserij wenselijk zijn. Er wordt aandacht 

gevraagd voor een meer natuurlijk peilbeheer, aanpak van 

achterstallig onderhoud, het verbeteren van vismigratie 

en het probleem van microverontreinigingen. Federaties, 

hengelsportverenigingen en visstandbeheercommissies in 

het gebiedsproces werken samen om de waterbeheerders 

aan te sporen om met deze knelpunten aan de slag te gaan. 

Commissie Toekomst Binnenvisserij 

Omdat de beroepsvisserij op de binnenwateren in zwaar 

weer zit, werd op aandringen van de Tweede Kamer een 

Commissie Toekomst Binnenvisserij in het leven geroe-

pen die onder leiding stond van Johan Remkes, commis-

saris van de Koningin in Noord-Holland. Oud-voorzitter 

van Sportvisserij Nederland, Nol Sweep, zat namens de 

sportvisserijsector in de commissie. 

De commissie hield in het voorjaar een aantal bijeenkom-

sten met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 

veld. Aan het eind van het jaar werd de toekomstvisie 

‘Binnenvissers in nieuw perspectief’ gepresenteerd. 

De mogelijkheden blijken beperkt te zijn, transitie naar 

aanpalende water-, natuur- en/of recreatiediensten is 

gewenst en voor het IJsselmeer is de huidige visserijdruk 

veel te hoog. Het is vooral aan de sector zelf om tot 

verandering te komen.

Versterking relatie recreatie en natuur

Als voorzitter van de Regiegroep Recreatie en Natuur, 

een samenwerkingsverband van de grootste recreatie-

organisaties, streeft Sportvisserij Nederland naar het 

succesvol samengaan van recreatie en natuurbeleid. 

Speerpunt daarbij is het bieden van tegenwicht aan de 

technische en juridische druk die er ligt voor de uitvoe-

ring van het huidige op bescherming gerichte natuurbe-

leid Natura 2000. Inzet is te kijken meer naar ontwikke-

lingsmogelijkheden, gebruik en draagvlak.

Een vismigratierivier beperkt de barrière die de Afsluitdijk vormt voor 

trekkende vissen. 

Meer aandacht voor een natuurlijk peilbeheer moet bijdragen aan een 

betere visstand. 
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Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren

Het IJsselmeer en de randmeren zijn belangrijke gebie-

den voor de waterrecreatie. Voor het behartigen van de 

collectieve regionale belangen van de waterrecreatie is 

in 1993 de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Rand-

meren opgericht, welke wordt voorgezeten door Sport-

visserij Nederland. In 2012 werd veel aandacht besteed 

aan de overmatige groei van waterplanten ten gevolge 

van het helderder worden van de wateren.

Dierenwelzijn

Er werd ondersteuning geleverd aan hengelsport-

verenigingen en federaties over dierenwelzijn. Samen 

met de verenigingen en federaties werd voortdurend in 

de gaten gehouden waar in hun gebied beleidsontwik-

kelingen rondom dierenwelzijn spelen en of de sportvis-

serijbelangen hier nadeel van ondervinden. In onder 

andere de gemeente Velsen, Wormerland, Leiden en de 

provincie Zuid-Holland werd dierenwelzijnsbeleid ontwik-

keld over vis en sportvisserij. Sportvisserij Nederland 

zorgde samen met de federaties ervoor dat de sportvis-

serijbelangen in het beleid werden meegewogen. 

Recreatieve staand wantvisserij

Halverwege het jaar kwam er duidelijkheid in de langlo-

pende kwestie rond de recreatieve staand wantvisserij 

langs de Noordzeekust. De vraag was hoe deze vorm van 

visserij is in te passen langs de Noordzeekust die steeds 

meer functies krijgt en recreanten trekt. Het streven van 

Sportvisserij Nederland naar een totaalverbod langs de 

Noordzeekust bleek politiek niet haalbaar. De nieuwe 

regeling waarbij gemeenten recreatief staand want 

mogen toestaan via een melding aan het ministerie is 

niet ideaal, maar beter dan een regeling waarbij deze 

visserij volledig vrij zou zijn gegeven. Een aantal kust-

gemeenten, waaronder Veere, besloot staand want niet 

vrij te geven. Andere gemeenten, met name in Noord-

Holland, deden dat wel. 

Pieren van IJmuiden

De pieren van IJmuiden bieden jaarlijks aan meer dan 

10.000 zeesportvissers goede zeevismogelijkheden. 

Samen met federatie Sportvisserij Midwest Nederland 

werd de betekenis van de pieren voor de recreatie uit-

eengezet om de pieren bevisbaar en toegankelijk te 

houden. Met het tot stand komen van een beheersover-

eenkomst tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen 

is een eerder voorgenomen sluiting voorkomen. Uitein-

delijk werd erkend dat het kunnen vissen en recreëren 

op de pieren onlosmakelijk verbonden is met de IJmond 

en dat er een taak ligt voor de gemeente om dat te waar-

borgen. Met de gemeente wordt verkend in hoeverre 

de pieren eventueel onder een Vispasregeling zouden 

kunnen worden gebracht. 

De Noorzeekust trekt veel sportvissers, zeker bij de pieren van IJmuiden.



Rapport illegale verkoop zeevis

In april kwam een rapport uit van de NVWA (Nieuwe 

Voedsel en Warenautoriteit) over illegale verkoop van 

met de hengel gevangen zeevis. De rapportage, die 

afsloot met een advies tot het instellen van een mee-

neemlimiet (baglimit) voor zeesportvissers, bleek te 

zijn opgebouwd uit aannames. Het rapport leidde tot 

overleg met het ministerie van EL&I en de NVWA over de 

aanpak van de illegale verkoop van zeevis. Ook federatie 

Sportvisserij Zuidwest Nederland was hierbij betrokken 

evenals onder meer Bootvisvereniging Zuid-West Neder-

land en de vereniging Rederij Noordzeevissers.

Standpunt van de georganiseerde sportvisserij is dat 

verkoop van vis moet worden uitgebannen. Aan het 

ministerie en de Tweede Kamer meldde Sportvisserij 

Nederland onder meer dat de aangescherpte regels over 

de traceerbaarheid van verkochte vis een belangrijk 

handvat vormt om betere controle mogelijk te maken. 

Eind december ontving Sportvisserij Nederland van 

staatssecretaris Dijksma een conceptregeling die erin 

voorziet dat zeesportvissers gebonden worden aan een 

maximum te behouden hoeveelheid van 20 kilo kabel-

jauw en zeebaars en maximaal 25 stuks per dag. Sport-

visserij Nederland heeft deze meeneemlimiet afgewezen 

als zijnde disproportioneel, ‘window dressing’ en niet 

effectief. Er is gepleit voor controle van de handel en de 

afnemende horeca als meest effectieve handhavingsin-

zet. Ook is met de NVWA verkend wat de mogelijkheden 

zijn voor samenwerking en inzet van Bijzondere Opspo-

ringsambtenaren vanuit de federatie Sportvisserij Zuid-

west Nederland. 

Varen en vissen in windparken

Op initiatief van Rijkswaterstaat werd de werkgroep 

‘Vissen en varen in windparken’ gestart. Sportvisserij 

Nederland neemt deel aan het overleg met deze werk-

groep. Het Nationaal Waterplan zet in op het zoveel 

mogelijk toestaan van meervoudig ruimtegebruik in 

windparken. Vanuit die doelstelling onderzoekt de 

werkgroep wat de mogelijkheden zijn tot openstelling 

van toekomstige offshore windparken voor sport- en 

beroepsvisserij. 

Ook is input geleverd voor een op te stellen onderdeel 

sportvisserij in de Milieu Effecten Rapportage die in 2013 

wordt uitgevoerd om de effecten te beschrijven van wind-

parken op natuur, landschap, milieu en ander gebruik.

Zorg om zeebaars

De zeebaars is uitgegroeid tot een belangrijke vis voor 

zeesportvissers in Nederland. Tegelijk is er sprake van 

grote zorg vanwege de terugloop in de vangsten. Sport-

visserij Nederland wil komen tot een beter beheer van 

de zeebaars, met inbreng vanuit de beroepsvisserij. 

Begin 2012 is de zeebaars politiek op de kaart gezet door 

vragen vanuit de Tweede Kamer (PvdA). Staatssecretaris 

Bleker zegde daarop toe een verkenning te doen met de 

sport- en beroepsvisserij naar een zeebaarsbeheersplan 

naar Iers model. Daarbij is de onttrekking van zeebaars 

aan banden gelegd door een combinatie van een aan-

voerverbod voor beroepsvissers en een meeneemlimiet 

voor sportvissers. 

Er is grote zorg voor de terugloop van de zeebaarsvangsten. 
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Kaderrichtlijn Mariene Strategie

In oktober nam de ministerraad deel 1 aan van de belang-

rijke Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). KRM deel 1 

gaat ervan uit dat een goede milieutoestand voor het 

grootste deel kan worden bereikt met bestaand en voor-

genomen beleid. Aanvullende beleidsinspanning is nodig 

op het gebied van zwerfvuil (microplastics), bodembe-

scherming en duurzame visserij; onderwerpen die voor 

de sportvisserij van groot belang zijn. De bijdrage door 

Sportvisserij Nederland heeft er onder meer toe geleid 

dat de sportvisserij en zijn sociaal economische beteke-

nis voor de kustgebieden goed zijn neergezet binnen de 

KRM. 

Natura 2000 Noordzeekustzone

In december 2011 werd het zogenaamde VIBEG-akkoord 

ondertekend door staatssecretaris Bleker, milieuorga-

nisaties en de beroepsvisserij. Doordat Sportvisserij 

Nederland niet was betrokken in het VIBEG-overleg was 

er onduidelijkheid of de verboden gebieden ook zouden 

gelden voor de sportvisserij. 

Toen in april het juridisch toegangsbeperkingsbesluit 

uitkwam is daarop door Sportvisserij Nederland een 

zienswijze ingebracht. Kernpunt hiervan is dat de sport-

visserij geen negatief effect heeft op de te beschermen 

natuurwaarden, waardoor er geen noodzaak is over te 

gaan tot sluiting van de gebieden voor de sportvisserij. 

Sportvisserij Nederland pleitte voor het aangaan van een 

nadere overeenkomst. Voor de Vlakte van de Raan zou 

volgens het besluit geen gesloten gebied voor de sport-

visserij komen, maar wel een vergunningplicht op grond 

van de NB-wet. Ook hiertegen is in de zienswijze bezwaar 

gemaakt.

Internationale werkzaamheden

Bezoek aan Britse minister van Milieu en Visserij

De invoering van de VISpas in 2007 is in het buitenland 

niet onopgemerkt gebleven. Buitenlandse zusterorgani-

saties en overheidsinstanties zijn geïnteresseerd in het 

systeem van de VISpas. Op uitnodiging van de Angling 

Trust en het Engelse ministerie van Milieu en Visserij 

(DEFRA) bezocht een delegatie van Sportvisserij Neder-

land Londen. Sportvisserij Nederland informeerde over-

heidsvertegenwoordigers over de werking van de VISpas 

en Lijsten van Viswateren.

European Anglers Alliance

In de European Anglers Alliance (EAA) 

participeren twaalf landen. Doel is geza-

menlijke belangenbehartiging inzake 

Europees beleid dat in Brussel wordt 

vastgesteld. Sportvisserij Nederland is 

hierin actief op grensoverschrijdende 

visserijonderwerpen zoals het Gemeen-

schappelijk Visserij Beleid voor de zee, 

waterkracht, aalscholvers, zalmherstel 

en Kaderrichtlijn Water. In augustus 

werd het vicepresidentschap toegewe-

zen aan Sportvisserij Nederland. 

Om de belangrijkste topics van de EAA 

onder de aandacht van Europarlemen-

tariërs te brengen is de EAA gestart 

met de oprichting van een zogenaamde 

Intergroup Recreatieve Visserij.

Guidance-document aalscholvers

Dankzij inzet van de EAA heeft de Europese Commis-

sie een werkgroep CorMan in het leven geroepen die de 

problematiek van de aalscholver op Europees niveau 

in kaart brengt. Ook is een website ontwikkeld die de 

lidstaten informeert over het beheer van de aalscholver 

en het terugdringen van door aalscholvers veroorzaakte 

schade (te vinden via EU CorMan). Tevens heeft de EU 

een ’guidance-document’ opgesteld over de maatregelen 

die mogen worden genomen bij schade veroorzaakt door 

de aalscholvers. 

Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland informeren Mark Lloyd van de Angling Trust en de 

minister van het department Natural Environment & Fisheries, Richard Benyon (2e van r) over het 

systeem van de VISpas. 



Documentaire over waterkracht

Samen met de EFTTA heeft de EAA voor het Europees 

Parlement en andere beleidsmakers in de lidstaten een 

korte documentaire gemaakt over de negatieve impact 

van waterkracht op visbestanden. De film The End of 

the River is op Youtube gezet en wordt veel bekeken. De 

EAA wil hiermee de bewustwording over de negatieve 

impact van waterkracht vergroten en de opinie hierover 

beïnvloeden.

Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Jarenlang lobbyen door de EAA had op 18 december 

resultaat. Op die dag nam de Visserijcommissie van het 

Europees Parlement een amendement aan dat de sport-

visserij een plek geeft in het Europees Gemeenschap-

pelijk Visserijbeleid. De sportvisserij wordt vanaf dat 

moment expliciet genoemd als doelstelling binnen het 

Europees Visserijbeleid. Dit zorgt ervoor dat bij langeter-

mijnbeleid op het gebied van de visserij en aquacultuur 

voortaan altijd rekening moet worden gehouden met het 

sociaal-economisch belang van de sportvisserij en haar 

visserijmogelijkheden.

In dit verslagjaar heeft Sportvisserij Nederland ook inge-

sproken in diverse door de Tweede Kamer en het minis-

terie van EZ gehouden hoorzittingen over het EMMF 

(het Europees subsidie-instrument voor de visserij). 

Inzet is om voor de sportvisserij gelijke mogelijkheden te 

krijgen voor het verkrijgen van Europese subsidies voor 

duurzaamheidsprojecten. 

Regionale Advies Commissies

De EAA maakt in de Regionale Advies Commissies 

(RAC’s) de standpunten van de sportvisserij kenbaar over 

de verschillende beleidsonderwerpen die in de diverse 

RAC’s worden besproken. Dit zijn onder meer: kabeljauw-

herstel, Natura 2000 en windenergiegebieden op zee, de 

EU controleregeling, vangstadviezen en de herziening 

van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Sportvisserij 

Nederland nam de representatie van de EAA in de Noord-

zee RAC voor haar rekening en levert ook het voorzitter-

schap van de General Assemblee van deze RAC. 

Deze geknakte aal is het trieste gevolg van een waterkrachtcentrale. 
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hoofdstuk 3 

Advisering  
en begeleiding



Water en oevers zijn het decor waarin sportvissers hun hobby beoefenen. In grote lijnen zijn voor de 
sportvissers drie items belangrijk: je moet het recht hebben om ergens te mogen vissen (juridisch), 
je moet bij het water kunnen komen en een hengeltje kunnen uitwerpen (bereikbaarheid en bevis-
baarheid) en er moet voldoende vis aanwezig zijn (visstand). Om een goed viswater te verkrijgen 
moet aan deze drie criteria worden voldaan. In het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015 
zijn dit dan ook belangrijke speerpunten. Sportvisserij Nederland en de federaties ondersteunen 
hierbij de hengelsportverenigingen.

Verbetering viswateren en visstand

Sportvisserijvisie Markermeer-IJmeer

Sportvisserij Nederland heeft gezamenlijk met de 

Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer aan de advies-

bureaus Tauw BV en LAgroup de opdracht gegeven om 

het ontwikkelingsperspectief voor de sportvisserij in het 

Markermeer-IJmeer in beeld te brengen. De rapportage 

beschrijft wat de verbetering van de ecologische kwa-

liteit van deze meren betekent voor de visstand en de 

sportvisserijbeoefening (van 2.000 naar 100.000 vistrips 

per jaar). Tevens is het economisch resultaat van de 

verwachte ontwikkeling van de sportvisserij bepaald. Het 

kan dan gaan om 3 miljoen euro omzet per jaar en 45 fte 

werkgelegenheid.

Weer bevisbaar Apeldoorns Kanaal

Op verzoek van federatie Sportvisserij Oost-Nederland 

is een Sportvisserijvisie Apeldoorns Kanaal opgesteld. 

Reden hiervoor was dat dit voormalige scheepvaartka-

naal in het verleden een geliefde visstek was voor veel 

sportvissers, maar dat er in 2012 nauwelijks nog werd 

gevist door de lage visbezetting. Met deze visie kan 

worden aangesloten bij de plannen om het kanaal weer 

bevaarbaar te maken voor de recreatievaart. 

Via veldinventarisaties en gesprekken met lokale 

hengelsportverenigingen en sportvissers zijn de wensen 

geïnventariseerd en de huidige sportvisserijmogelijk-

heden in kaart gebracht. Gestreefd wordt naar een 

snoek-blankvoorn viswatertype met een gevarieerde vis-

stand, goede bereik- en bevisbaarheid en mogelijkheden 

voor diverse typen sportvissers.

Oplossingen voor IJssel

Door Waterschap Vallei & Veluwe wordt gewerkt aan een 

plan om in en langs de IJssel een groot aantal Kader-

richtlijn Water-maatregelen uit te voeren. Op verzoek van 

federatie Sportvisserij Oost-Nederland is gekeken welke 

effecten dit heeft voor de sportvisserij. Door het huidige 

gebruik van de IJsseloevers door sportvissers te verge-

lijken met de voorgenomen KRW-maatregelen blijken er 

op 23 plekken problemen te ontstaan. De mate van het 

(negatieve) effect is wel sterk verschillend. De locaties 

worden stuk voor stuk besproken, waarbij mogelijke 

oplossingen worden voorgesteld. 

Zo kan door het aanleggen van bruggen over de neven-

geulen een groot deel van de negatieve effecten worden 

voorkomen. Ook kunnen door het verplaatsen van voor-

oevers of door het niet aanleggen van enkele vooroevers, 

de sportvisserijmogelijkheden behouden blijven. 

Met diverse maatregelen moet de IJssel gaan voldoen aan KRW-eisen en 

sportvisserijmogelijkheden.

In het Apeldoorns Kanaal wordt gestreefd naar een snoekbaars-blankvoorn 

viswatertype. 
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Visbeleid Zuiderzeeland

In opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland werd in 

2006 meegewerkt aan het opstellen van een beleidsvisie 

op vis en visserij, met als titel ‘Visie op Vis’. Deze beleids-

visie was aan een update toe. Sportvisserij Nederland 

heeft dit verzorgd. Dit heeft geresulteerd in een evalua-

tienota en een rapport met daarin een aanzet voor een 

nieuwe beleidsvisie. 

Nederland leeft met vismigratie

Veel vissoorten moeten migreren om in hun levenscyclus 

te voorzien zoals paling, driedoornige stekelbaars, Euro-

pese steur, spiering en Atlantische zalm. Divers internati-

onaal beleid stelt dat de Nederlandse wateren weer vrije 

doorgang moeten bieden aan deze vissoorten. 

Sportvisserij Nederland, het Planbureau voor de Leef-

omgeving en Wanningen Water Consult publiceerden 

het rapport ‘Nederland leeft met Vismigratie’. De inven-

tarisatie geeft aan waar de vismigratiebarrières liggen 

in Nederland, welke waterwegen inmiddels vrij optrek-

baar zijn voor vis en hoeveel vismigratiebarrières zijn 

opgelost. Het rapport is te downloaden via: 

www.vismigratie.nl.

Veel aandacht voor de steur

Op 9 mei 2012 is ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van het Wereld Natuur Fonds in Rotterdam een 

begin gemaakt met de herintroductie van de steur in 

Nederland. H.K.H. Prinses Laurentien en Rotterdamse 

scholieren lieten onder de belangstelling van veel ver-

slaggevers de eerste jonge dieren vrij in het water. Een 

maand tevoren was in alle stilte een team van experts 

afgereisd naar Bordeaux om daar vijftig Europese 

steuren (Acipenser sturio) van zenders te voorzien. 

Sportvisserij Nederland leverde de expertise, opereerde 

de steuren, verzorgde het transport en de opslag, en 

doet in samenwerking met bureau VisAdvies het migra-

tieonderzoek. Zodra de vissen werden vrijgelaten in de 

Rijn zijn zij gevolgd met het Nedap Trail®-systeem van 

Rijkswaterstaat. Zo wordt waardevolle informatie verza-

meld over het migratiegedrag van de steur en de moge-

lijkheden voor herintroductie.

Elft

Sportvisserij Nederland levert zowel financieel een bij-

drage aan de herintroductie van de elft (Alosa alosa) in 

de Rijn als inhoudelijk door deelname aan de begelei-

dingsgroep. In juni werd in Aßlar (D) een kwekerij voor 

elften geopend. Hier worden ouderdieren gehouden 

die voor de paai worden gebruikt. Voor de opkweek van 

larven in water van circa 20°C wordt gebruik gemaakt 

van de restwarmte van een vuilverbrandingsinstallatie. 

Grote sterfte Atlantische zalm in stroomgebied Maas

De VBC Roerdal is al jaren bezig om de Atlantische zalm 

een thuis te geven in de Limburgse en Duitse heldere 

rivier de Roer. In 2012 werden hier twintig volwassen 

zalmen en twee kelts aangetroffen. Sportvisserij Neder-

land onderzocht de (on)mogelijkheden voor zalmmigratie 

tussen Roer en Noordzee. Hiervoor zijn in de voorgaande 

jaren zalmsmolts voorzien van transponder-implantaten 

(Nedap Trail®-systeem) zodat hun migratie kon worden 

gevolgd. Het blijkt dat de dieren weinig problemen 

hebben ondervonden tijdens hun zeewaartse migratie op 

de vrij stromende Maas tussen Lith en Capelle. Zij komen 

echter in de problemen op andere delen van de rivier. 

Tussen Roermond en Lith is een sluis-stuw-complex 

voorzien van een voor zalmsmolts dodelijke waterkracht-

centrale (24 procent sterfte). Ook komen veel zalmen 

aan hun einde door de gesloten Haringvlietdam. Zoekend 

naar een uitweg in het estuarium sterft bijna 90 procent 

van de zalmsmolts, grotendeels veroorzaakt door preda-

tie door roofvissen en aalscholvers. Er moet voor vismi-

gratie nog veel worden verbeterd in het stroomgebied 

van de Maas.

Meervalonderzoek

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijn-

land is gestart met een uitgebreid veldonderzoek naar de 

Europese meerval in de Westeinderplassen. De meerval 

was zo goed als uitgestorven in Nederland, maar in dit 

gebied heeft altijd een populatie weten te overleven. 

Doel is te onderzoeken waarom de Westeinderplassen 

zo’n goed habitat vormen voor deze vis. Het onderzoek 

omvat twee hoofdvragen: Hoe groot is de huidige meer-

valpopulatie? Welke habitatseisen (paai-, opgroei- en 

overwinteringsplaatsen) stelt de meerval? Aan de hand 

van een literatuurstudie en een veldinventarisatie zijn 

de verschillende habitats van de meerval in het gebied 

gedefinieerd. Met behulp van de plaatselijke beroepsvis-

ser zijn 184 unieke exemplaren gevangen en voorzien 

van een PIT-tag, 30 stuks hiervan kregen ook een Vemco-

tag. Zo kunnen de verplaatsingen van deze vissen in het 

water door het jaar heen worden gevolgd. In 2014 wordt 

de rapportage van het onderzoek verwacht.

In samenwerking met het WNF wordt de steur in Nederland geherintroduceerd. 



Ook in de rivier de Maas bij Roermond is onderzoek 

gedaan naar de activiteit van meerval in relatie tot 

daglicht, watertemperatuur en waterafvoer. Twintig 

volwassen meervallen werden inwendig voorzien van een 

zender, zodat zij gesignaleerd konden worden door een 

hydrofoon. De dieren blijken behoorlijk honkvast te zijn 

en vooral ‘s nachts te jagen.

Haaien in de Noordzee

Haaienvangsten van sportvissers geven aan dat de 

(gevlekte) gladde haai in grote aantallen voorkomt langs 

de Zeeuwse kust. In 2011 is een onderzoek naar de her-

komst en verspreiding van de soort gestart. Onderdeel 

hiervan is ‘Sharkatag’ (merk een haai), een samenwer-

kingsproject van Sportvisserij Nederland met de fede-

ratie Sportvisserij Zuidwest Nederland en Stichting de 

Noordzee. Veel sportvissers hielpen bij het merken van 

ruim 100 haaien. Politiek en pers toonden drie dagen 

lang grote belangstelling. De positieve promotie zorgde 

indirect voor bescherming van het dier. Er zijn in totaal 

ruim 700 haaitjes gemerkt, hiervan zijn zeven dieren 

teruggevangen. Meldingen zijn ontvangen via de institu-

ten Cefas (UK), Ifremer (Fr) en IMARES. Er is een speciale 

website geopend met allerlei informatie over de haaien 

(en roggen) in de Noordzee (www.haairog.nl)

Beperken aalscholverschade

Sinds 2009 werkt Sportvisserij Nederland aan verschil-

lende projecten om de schade in visvijvers te beperken 

die wordt veroorzaakt door aalscholvers. Met subsidie 

van Sportvisserij Nederland zijn in 2012 in twee visvijvers 

gaaskooien geplaatst die de vis bescherming bieden. In 

totaal staan nu in tien visvijvers gaaskooien.

In het kader van dit project werden ook kruiskarpers 

uitgezet. Sinds de start van het project is in totaal  

16.875 kg kruiskarper uitgezet in afgesloten wateren  

van 63 hengelsportverenigingen. Dit werd gesubsidieerd 

door Sportvisserij Nederland. 

Bekrijten visvijvers

In 2011 en 2012 zijn als proef twee viswateren in het 

voorjaar bekrijt en is in het voor- en najaar de slibdikte 

gemeten. Doel is de sliblaag te verminderen om nega-

tieve effecten als slechte plantengroei, vertroebeling en 

wintersterfte tegen te gaan. Na twee jaar werd in het ene 

water (een ven) een reductie van 17 procent van de slib 

op de bodem bereikt en in het andere water (een kas-

teelgracht) een reductie van maar liefst 50 procent. De 

ontwikkelde kennis kan in adviezen naar andere vereni-

gingen worden gebruikt.

Een meerval wordt gemerkt voor onderzoek. 

De media hadden veel belangstelling voor het Sharkatag-project.
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Beheer karpervisvijvers

Vanuit de sportvisserij bestaat de behoefte om vijvers 

in te richten naar een zogenaamd Engels model. In deze 

vijvers wordt een hoge bezetting aan karper nagestreefd. 

Sportvisserij Nederland is een proef gestart om in enkele 

vijvers de karperstand op een hoog niveau te houden, 

waarbij de vissen toch goed in conditie blijven. Met vis-

serijkundig onderzoek en hengelvangstregistratie wordt 

de ontwikkeling van de visstand in de gaten gehouden en 

worden rekenmodellen ontwikkeld.

Uitzetten tong

Het onderzoek naar de overleving van tong in de Ouwer-

kerkse kreek is afgerond. Hieruit is gebleken dat de 

overleving van de uitgezette tongen in de winter slecht 

is. In vervolgonderzoek zal worden gekeken naar andere 

(vis)mogelijkheden voor brakke kreken als alternatief 

voor de aalvisserij.

Menging diepe plassen

Als vervolg op het eerdere project ‘diepe plassen’ zijn in 

2012 de mogelijkheden onderzocht voor pilotprojecten voor 

menging in diepe plassen. De veronderstelling hierbij is dat 

menging van de waterkolom een oplossing kan bieden voor 

de lage visbezetting en geringe soortendiversiteit van diepe 

plassen. De nadruk van het onderzoek ligt op een verkenning 

naar de technische en financiële mogelijkheden en de toe-

pasbaarheid van de maatregel in verschillende watertypen. 

Er worden enkele wateren nader onderzocht, waaronder 

een visvijver in Limburg, waar een hengelsportvereniging in 

eigen beheer een menginstallatie heeft geïnstalleerd. 

Exoten

Sportvisserij Nederland werkt voor het ‘Signaleringspro-

ject exoten’ van de Nederlandse Voedsel en Waren Auto-

riteit mee aan het in kaart brengen van de verspreiding 

van exotische vissen in Nederland. Via www.mijnvismaat.nl 

(exoten) worden meldingen van sportvissers over exoti-

sche vissen verzameld.

Forel in Geestmerambacht

Federatie Sportvisserij MidWest Nederland wil in 2013 

forel uitzetten in de recreatieplas Geestmerambacht. Dit 

70 ha grote diepe water is sinds enkele jaren afgesloten 

van de boezem. Daardoor neemt de hoeveelheid vis af in 

dit water. Door Sportvisserij Nederland is een adviesrap-

port opgesteld met het voorstel om forel uit te zetten in 

een driejarig proefproject. Hiermee komt er een bijzon-

der viswater bij in Noord-Holland. 

Kwabaal in goede conditie

Bij het kwabaalproject van Sportvisserij Nederland en 

enkele van haar federaties wordt samengewerkt met het 

Belgische INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

en zes verschillende waterschappen. In de Beerze zijn 

2.000 juveniele kwabalen uitgezet. Leden van de Jeugd-

bond voor natuur- en milieustudie hebben enkele exem-

plaren van eerdere uitzettingen teruggevangen die flink 

gegroeid waren en in prima conditie verkeerden. 

Samen met het waterschap Reest & Wieden en enkele 

beroepsvissers is een monitoring opgezet om kwabaal te 

vangen. Het onderzoek in de Vecht dat de stichting Vis-

serijkundig Onderzoek Oost-Nederland samen met vrij-

willigers van hengelsportverenigingen uitvoerde, kreeg 

dit jaar een vervolg. 

Uitzetten zeelt in de randmeren

Op verzoek van federatie Sportvisserij MidWest Neder-

land is 750 kilogram zeelt gemerkt met een floytag. 

De vissen zijn uitgezet in het Veluwemeer. Doel is het 

verbeteren van de vismogelijkheden voor de sportvis-

ser. Aan de hand van vangstmeldingen van sport- en 

beroepsvissers worden de gemerkte zeelten individueel 

gevolgd en worden de groei, verspreiding en vangbaar-

heid vastgelegd. Aldus kan het belang van de uitzet voor 

de sportvissers worden bepaald.

Gemerkte zeelten zijn uitgezet in het Veluwemeer. 

De conditie van de karper wordt nauwlettend in de gaten gehouden.  



Kort Advies

In 2012 zijn 31 Kort Adviezen uitgevoerd. Hiervan zijn er 21 gebaseerd op een visserijkundig onderzoek, tien keer is 

advies gegeven zonder een dergelijk onderzoek. De meeste adviezen gaan over de (her)inrichting van viswateren en 

dienen als basis voor verdere ontwerpschetsen voor gemeenten en waterschappen.

Tijdens een onderzoek in de Groenlose gracht wordt er tevens een visles gegeven aan basisschoolleerlingen. Er is veel belangstelling voor een zojuist gevangen snoek. 

Visserijkundig onderzoek en schriftelijk advies

Plaats Locatie Opdrachtgever

Almere Stadswateren Almere HSV Ons Genoegen – Almere

Amersfoort Vijvers Isselt HSV ‘Amersfoort’

Leerdam Stadswateren Leerdam Leerdamse HSV De Snoek

Merselo Ballonzuil HSV De Roerdomp

Groenlo Groenlose Gracht Groenlose Hengelsport Vereniging

Scharwoude Simajaput Hoornse Hengelaars Bond

Puiflijk Schipslei HSV De Duikelaar

Alkmaar Stadswateren Alkmaar HSV Alkmaar e.o.

Hoogeveen Plas Schoonhoven HSV Het Vette Baarsje

Valkenswaard Vijver Venbergen HSV Venbergen

Weert IJzeren Man HSV St. Petrus

St. Oedenrode Park Kienehof Eerste Rooijse Hengelsport Vereniging

Coevorden Stadsgracht Coevorden HSV Tot Ons Plezier Coevorden e.o.

Swalmen Swalm HSV De Swalm

Ohé en Laak Teggerse Plas HSV De Snoek

Tiel Zandplas Den Boomgaard Alg. Eerste Tielse HSV ‘Onder Ons’

Etten Leur Zandwiel HSV De Kleine Voorn

Nieuwegein Vijvers Parkhout HSV De Vaart – Poscar

Lelystad Bultpark HSV Lelystad-Dronten

Oldenzaal Chris Agterbosvijver Oldenzaalse Hengelsportvereniging

Ouwerkerk Ouwerkerker kreek HSF Sportvisserij Zuidwest Nederland
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Bij negen projecten waren schoolklassen uit groep 6 tot 

8 van lokale basisscholen aanwezig. Door de vismeester 

(soms van de federatie) werd uitleg gegeven over de vang-

tuigen, visherkenning en het onderwaterleven. De kinde-

ren mochten zelf een aantal vissen meten en terugzetten. 

In Alkmaar is door twintig studenten van het AOC Clusius 

College uit Alkmaar kennis gemaakt met het visserijkun-

dig onderzoek.

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Veel hengelsportverenigingen doen er alles aan om ‘hun’ 

vissers optimale vismogelijkheden te bieden. Het gaat 

vaak om de aanleg van vissteigers of trailerhellingen, 

maar ook bijvoorbeeld om het bouwen van een clubhuis. 

Sportvisserij Nederland kan financieel bijdragen aan 

projecten van aangesloten verenigingen via het Fonds 

Verbetering Sportvisserijmogelijkheden. In 2012 zijn 19 

aanvragen ingediend waarvan er 14 zijn gehonoreerd. 

Hierbij is ruim 90.000 euro toegezegd aan verenigingen 

en federaties om deze projecten te realiseren. 

Overzicht goedgekeurde aanvragen Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 2012

Aanvrager Maatregel / doel / project

HSF Midden Nederland Vissteiger voor minder validen aan de vijver Winkelsteeg te Nijmegen

HSV De Rietvoorn Een aanbouw met uitbreiding van het clubgebouw

HSV ’t Bliekske Vissteiger voor minder validen en jeugd aan de visvijver Kasteelse bossen

HSV De Stuwkanters Een verbouwing met uitbreiding van het clubgebouw

Verenigde Alblasserdamse Hengelaars Vissteigers aan de Lage Boezem en Nederwaard

HSF Groningen Drenthe Een tweepersoons vissteiger aan het Heeresmeer

HSF Groningen Drenthe Twee vissteigers voor minder validen aan de Hunze

HSF Sportvisserij Friesland 150 Vissteigers aan de Hooivaart

HSF Sportvisserij Friesland 22 Vissteigers aan de Zwemmer te Zwaagwesteinde

Oldenzaalse HSV
Herinrichting van de visvijver en aanleggen van 34 vissteigers aan de Chris 
Agterbosvijver

HSV De Snoek Harderwijk Nieuwbouw van het clubgebouw

HSV De Snoek Harderwijk
Twee vissteigers voor jeugd en minder validen, uitdiepen van de haven en het 
maken van aanlegplaatsen voor visboten

HSV De Snoekbaars 36 Visplaatsen langs de Eem

HSF Sportvisserij Oost-Nederland Vissteiger aan het Overijssels kanaal te Lemelerveld

Een visbotenhaven in het Zwarte Water werd via het fonds in 2012 gerealiseerd. 

Schriftelijk advies

Plaats Locatie Opdrachtgever

Voorschoten Krimvijver HSV Voorschotense Visserij Belangen

Zetten en Heteren Vijvers HSV De Steenkarper

Middelbeers ‘t Bers Kuiltje HSV De Drie Baarzen 

Tegelen Visvijver Wambach HSV De Maashoek

Bergeijk Vissterfte HSV Ons Vermaak 

Baarlo Mortelsven, De Gracht en de Koelen HSV Baarlo

Groesbeek De Mies HSV De Vrolijke Vissers 

Veenendaal Wijk Veenendaal oost HSV De Rietvoorn

Veenendaal Surfvijver HSV De Rietvoorn

Den Dungen Meerse Plas Eerste Dungense Hengelsport Vereniging



visstekken
trailerhellingen

vissoorten
charterboten

Sportvisserreisgids
Zeeland

Sportvisserreisgids
Hunzedal

visstekken
bezienswaardigheden

alle vissoorten
technieken

Publicaties

SportvisserREISgids Zeeland 

In samenwerking met federatie 

Sportvisserij Zuidwest Neder-

land is de SportvisserREISgids 

Zeeland uitgebracht. Bij deze 

organisaties is de gids te ver-

krijgen via de webshops en het 

boekje is te koop bij verschillende 

VVV’s en hengelsportwinkels in 

Zeeland en omstreken. De gids 

geeft tips voor de zeevisser en 

een overzicht van hengelsport-

winkels, charters, visstekken, 

vissoorten, visdocumenten en 

zeeaas-spitgebieden. Goed gedo-

cumenteerde kaarten en beeld-

materiaal illustreren de gids. 

SportvisserREISgids Hunzedal 

Sportvissers en toeristen die 

een dagje naar het Hunzedal 

gaan vinden veel informatie in 

de SportvisserREISgids Hunze-

dal die in samenwerking met de 

Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe tot stand kwam. De 

vissoorten in het gebied en de 

bezienswaardigheden zijn in de 

gids uitvoerig beschreven. Er 

staan vistips in en 35 stekken 

zijn afgebeeld met kaart, foto en 

gegevens zoals het adres en de 

route. De oplage van deze gids is 

1.000 exemplaren. 

Visstekken voor mindervalide sportvissers

Er is een informatieblad opgesteld waarin de eisen voor 

een aangepaste visplaats zijn beschreven. Hiervoor zijn 

mindervalide sportvissers persoonlijk benaderd voor 

feedback. Uit de inventarisatie bleek onder meer dat de 

meeste mindervalide sportvissers voldoende hebben aan 

een afrijdbeveiliging. De afstand en toegankelijkheid van 

de visplaats vanaf de parkeerplaats zijn vaak bepalend 

voor de gebruiksfrequentie. 

Een aangepaste visplaats met een te veel aan maatre-

gelen blijkt juist af te schrikken. Een groot knelpunt voor 

de mindervalide sportvisser is het gebrek aan informatie 

over geschikte visplaatsen. Daarom is een landelijke 

inventarisatie gedaan naar de aangepaste visplaatsen in 

Nederland. Inmiddels zijn ruim 200 aangepaste visplaat-

sen geïnventariseerd en op www.visplanner.nl gezet. 

Visatlas Flevoland met stekkenkaart

De Visatlas Flevoland is tot stand gekomen door samen-

werking van Waterschap Zuiderzeeland, de federaties 

Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Oost-

Nederland, Sportvisserij Nederland, de beroepsvissers uit 

het gebied, Provincie Flevoland, RAVON en Landschaps-

beheer Flevoland. Als bronnen zijn de vangstgegevens 

gebruikt van hengelaars, beroepsvissers en natuuror-

ganisaties waarmee per soort verspreidingskaarten 

zijn gemaakt. De atlas bevat mooie onderwaterfoto’s, 

boeiende verhalen van mensen uit het gebied die bij vis 

betrokken zijn en uitvoerige beschrijvingen van de bijna 

veertig vissoorten die Flevoland rijk is. Het boek bevat 

ook een losse stekkenkaart, waarop de beste visstekken 

gemakkelijk te vinden zijn. De Visatlas Flevoland is ver-

schenen in een oplage van 1.000 stuks. 

De Visatlas Flevoland geeft onder meer een beeld van de veertig vissoorten 

die in het gebied voorkomen. 

De SportvisserREISgidsen geven ook een overzicht van  

charterschepen die te huur zijn voor een vistrip. 
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VBC-werkzaamheden

EIFAAC-symposium 

In oktober hield de European Inland Fisheries and Aqua-

culture Advisory Commission (EIFAAC) zijn tweejaarlijkse 

ledenbijeenkomst in Hämeenlinna in Finland, voorafge-

gaan met een symposium. Thema was: ‘Naar een ver-

antwoorde toekomst in de binnenvisserij’. Medewerkers 

van Sportvisserij Nederland hielden een lezing over de 

samenwerking van sportvissers, beroepsvissers en water-

beheerders binnen Visstandbeheercommissies. 

Intensieve begeleiding

Het ministerie van Economische Zaken heeft de VBC’s 

op de rijkswateren verzocht de bestaande visplannen 

voor het eind van 2012 aan te passen. Voor zeven van 

deze VBC’s heeft Sportvisserij Nederland de visplannen 

geactualiseerd. Voor alle rijkswateren zijn uiteindelijk 

bijgestelde visplannen bij het ministerie ingediend. Voor 

de toetsing van de visplannen is deelgenomen aan een 

werkgroep die een toetsingskader heeft ontworpen. 

Ook voor de wateren die in beheer zijn bij waterschap-

pen zijn visplannen opgesteld. Inmiddels zijn er voor 

twaalf waterschappen (concept)visplannen opgesteld. 

Bij de meeste visplannen is Sportvisserij Nederland 

direct betrokken als adviseur of redacteur, dit in nauwe 

samenwerking met de hengelsportfederaties. Veelal werd 

er gebruik gemaakt van de factsheets visserij van Sport-

visserij Nederland.

Sportvisserijonderzoek IJssel, IJsselmeer en 

Amsterdam-Rijnkanaal

Tussen voorjaar 2011 en zomer 2012 is er een onderzoek 

uitgevoerd naar de sportvisserij op het Amsterdam-

Rijnkanaal, de IJssel en het IJsselmeer. Hierbij zijn 

sportvissers geteld vanaf de oever en vanuit de lucht. Bij 

deze laatste methode wordt in korte tijd een uitgestrekt 

gebied bekeken, waarbij ook de moeilijk bereikbare plaat-

sen in beeld komen. Daarnaast zijn sportvissers langs de 

waterkant geïnterviewd. Veel vrijwilligers werken mee 

aan dit project. Deze gecombineerde onderzoeksme-

thode geeft een goede schatting van het aantal sport-

vissers, de vangsten en de manier van vissen. 

Geconcludeerd werd dat de IJssel en het Amsterdam-

Rijnkanaal druk beviste wateren zijn. Opvallend was dat 

de exotische zwartbekgrondel hier veel werd gevangen. 

Het sportvisserijgebruik op het IJsselmeer was in 1975 en 

1976 ook al eens onderzocht. Destijds bleek dat het meer 

druk werd bevist. Uit het recente onderzoek blijkt dat het 

sportvisserijgebruik hier dramatisch is afgenomen van 

64.000 in de jaren zeventig tot nog geen 2.000 vistrips 

per jaar in 2012.

Vanuit de lucht is goed te zien hoeveel sportvissers zich op het water bevinden.



Vissen op karper vraagt om een verantwoord beheer. 

Inventarisaties visrechten

In Nederland zijn er duizenden huurovereenkomsten voor 

visrechten afgesloten. Voor verschillende VBC’s zijn over-

zichten van huur en eigendom van visrechten opgesteld. 

In dit verslagjaar zijn overzichten gereed gekomen voor: 

VBC Hollands Noorderkwartier, VBC De Stichtse Rijnlan-

den en VBC Hollands Noorderkwartier. 

Online factsheets visserij

In een factsheet visserij worden gegevens van een water 

beknopt weergegeven zoals hoe het zit met het visrecht, 

de visstand, het watermilieu en de visserij. Een factsheet 

visserij is eigenlijk de kleinste vorm van een visplan. Voor 

het gemakkelijk opstellen van factsheets is door Sport-

visserij Nederland de ‘online factsheet module’ ontwik-

keld. Hiermee kunnen hengelsportverenigingen binnen 

een paar minuten een facsheet opstellen. De verenigin-

gen kunnen de aangemaakte factsheets zelf beheren 

zodat deze, wanneer nodig, eenvoudig kunnen worden 

aangepast. 

Karper in visplannen

Bij het opstellen van visplannen voor waterschapsgebie-

den worden er vanuit waterschappen regelmatig vragen 

gesteld over de uitzet van vis, vooral die van karper. De 

vragen komen voort uit de vermeende negatieve impact 

van karper op watersystemen.

Sportvisserij Nederland deed literatuuronderzoek naar de 

mogelijke impact van karper op de waterkwaliteit. Tot een 

bezetting van circa 100 kilo per hectare valt effect uit te 

sluiten. Dergelijke bestanden komen in open wateren in 

Nederland echter nauwelijks meer voor. Er is een reken-

model ontwikkeld om hoeveelheden uitgezette karpers 

om te rekenen naar een eindbestand karper. Dit kan 

vervolgens worden getoetst aan de ecologische doelen 

voor de visstand die het waterschap nastreeft.
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 hoofdstuk 4

Kennis  
en informatie



Het beschikken over actuele kennis en informa-
tie is voor de hengelsport van groot belang om 
inhoudelijk onderbouwde visies en standpun-
ten te ontwikkelen. Zij zijn ook de bouwstenen 
voor eigen projecten en adviezen. Verder wil 
Sportvisserij Nederland zich met ‘verstand van 
(het) vissen’ inhoudelijk betrouwbaar en solide 
manifesteren.

Landelijke data  
en onderzoek

Gegevens (data) worden verzameld over visstanden, 

vissoorten en het sportvisserijgebruik. Meestal komen 

gegevens uit eigen praktijkonderzoek en door het actief 

ontsluiten van bestaande onderzoeksgegevens uit de 

wetenschappelijke literatuur. Door bewerking en analyse 

komen kennisproducten beschikbaar voor diverse toe-

passingen. Kennisvragen komen vanuit het bureau, maar 

in toenemende mate ook van federaties, VBC’s en andere 

organisaties en instanties. Door attenderen en signaleren 

wordt kennis en informatie aangeboden bijvoorbeeld 

op het gebied van overheidsplannen, visserijbeleid en 

onderzoeken door derden. 

Databases

Sportvisserij Nederland beschikt over vier grote databa-

ses. Voor informatie over de sportvisserij wordt geput 

uit de VISpasgegevens (sinds 2007) en uit sportvisserij-

gegevens (bijvoorbeeld deelname, visfrequentie, visduur 

en bestedingen) die sinds 2009 in samenwerking met 

TNS-NIPO en IMARES worden verkregen. Informatie over 

vissoorten en visstanden worden gegenereerd via Pisca-

ria (sinds 2004, data gaan terug tot 1992) en via hengel-

vangstgegevens uit Mijn VISmaat (sinds medio 2012).

Onderzoek natuurvriendelijke oevers 

Om aan de Europese Kaderrichtlijn Water te voldoen 

willen veel waterbeheerders natuurvriendelijke oevers 

aanleggen. Sportvisserij Nederland voerde een evalu-

atieonderzoek uit naar een aantal natuurvriendelijke 

oevers langs kanalen en boezemwateren om meer dui-

delijkheid te krijgen of deze oevers wel van nut zijn voor 

vissen en wat er in de loop van de jaren met dergelijke 

oevers gebeurt. Deze wateren waren in 2001 ook al eens 

onderzocht, zodat een vergelijking kon worden gemaakt. 

Gebleken is dat als de oevers niet goed worden beheerd 

de visdichtheid en soortenrijkdom in de loop van de jaren 

achteruitgaan. Alleen bij actief onderhoud - tegengaan 

van de dichtgroei met waterplanten, verlanding en verval 

van vooroevers - kan het aantal vissoorten en de vis-

dichtheid gelijk blijven of zelfs toenemen.
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Onderzoek opslag barbeel in leefnetten

Op verzoek van enkele federaties werd onderzoek 

gedaan naar de sportvisserij op barbelen en eventuele 

negatieve effecten die daarbij zouden kunnen optreden. 

Het ging om de opslag van barbelen in leefnetten bij 

wedstrijden op de grote rivieren. De barbeel zou een 

relatief gevoelige vis zijn voor zuurstofgebrek en hand-

ling. Naast een eerder uitgevoerd literatuuronderzoek 

werden praktijkgegevens van sportvissers verzameld 

langs de IJssel en de Waal. Uit het onderzoek blijkt dat bij 

een goede behandeling er geen bezwaar lijkt te zijn om 

barbelen in leefnetten te bewaren, mits de water-tempe-

ratuur lager dan 22°C is. Opslag bij hogere temperaturen 

is minder wenselijk. In de praktijk gaat het hierbij om de 

periode juli en augustus. In combinatie met de bestaande 

gesloten tijd (april-mei), blijft het daarom niet toegestaan 

de barbeel in leefnetten op te slaan tijdens wedstrijden 

van Sportvisserij Nederland. 

Kennisdocumenten en factsheets

Het verzamelen, vastleggen en uitdragen van weten-

schappelijke informatie is een structurele activiteit. Voor 

omvangrijke onderwerpen werden kennisdocumenten 

opgesteld; kleinere vraagstukken werden behandeld in 

factsheets. Zo werd het kennisdocument Vismigratie 

Afsluitdijk opgesteld als bouwsteen voor het project Vis-

migratierivier. Een aanvang werd gemaakt met een inte-

graal kennisdocument over de karper. Factsheets werden 

opgesteld over Sterfte en overleving van zalmsmolts, 

Vismigratie Oesterdam, Temperatuurstijging en riviervis-

sen. Tevens verschenen er factsheets over de effecten 

op vis van de toevoeging van ijzer aan oppervlaktewater, 

fosfaatvervangers, neonicotines (stoffen uit bestrijdings-

middelen) en NFE’s op vis (hormoonverstorende stoffen). 

Waar mogelijk worden de factsheets en kennisdocumen-

ten opgesteld in samenwerking met verschillende instan-

ties, instituten en deskundigen. Dit bevordert kennisver-

spreiding en is een waarborg op de inhoudelijke kwaliteit. 

De factsheets werden ook verspreid onder bijvoorbeeld 

waterbeheerders, VBC’s en adviesbureau’s en zijn te 

vinden op www.sportvisserijnederland.nl.

Temperatuurstijging en riviervissen 

Sportvisserij Nederland verrichtte in samenwerking 

met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een 

beknopt literatuuronderzoek naar de effecten van tem-

peratuurstijging van de grote Nederlandse rivieren voor 

een aantal beschermde riviervissoorten (zalm, zeeprik, 

rivierprik, elft en fint). 

Hieruit kwam naar voren dat als de temperatuur zodanig 

toeneemt dat deze niet langer optimaal is in een bepaald 

gebied voor een bepaalde soort, de vis zich zal gaan aan-

passen. Dat kan zijn in de tijd waarbij de vis in de periode 

in het jaar bepaalde fases van de levenscyclus aanpast, 

of in de ruimte. De vis schuift dan stroomopwaarts op 

binnen het stroomgebied naar kouder water. 

Verspreiding kennis

Bibliotheek

Sportvisserij Nederland beschikt over een uitgebreide 

collectie literatuur, specifieke wetenschappelijke tijd-

schriften en toegang tot digitale informatie. Het aanbod 

aan digitale ‘open access’ informatie groeit sterk. De 

verzameling Nederlandstalige sportvisserijboeken werd 

in 2012 uitgebreid met 130 titels, waarmee de collectie 

nu 1.019 titels omvat. Van een aantal uitgaven worden 

ook de verschillende drukken verzameld. Aan de weten-

schappelijke collectie zijn 44 boeken toegevoegd, 359 

De oever van het Hilversums Kanaal is totaal vervallen. 

Bij het opslaan van barbeel in een leefnet speelt de temperatuur een  

belangrijke rol. 



rapporten, 78 overdrukken en 190 artikelen. Steeds meer 

rapporten en artikelen verschenen in digitale vorm. De 

bibliotheek werd regelmatig door personen van binnen 

en buiten de sportvisserij bezocht. Tevens werden 

belanghebbenden geïnformeerd over nieuwe publicaties 

en werd digitaal informatie verzonden. 

Beeldbank

Medewerkers van Sportvisserij Nederland maken veel 

gebruik van de digitale beeldbank. In 2012 werd de beeld-

bank aangevuld met een groot aantal afbeeldingen van 

onder meer diverse vissoorten en visstekken. Ook voor 

de federaties is de beeldbank toegankelijk. 

Vissennetwerk 

Het Vissennetwerk is een overlegplatform voor met 

name beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van 

vis en visserij. Jaarlijks vinden er vier bijeenkomsten 

plaats waar kennis en informatie worden uitgewisseld. 

De bijeenkomsten werden in 2012 gemiddeld door 85 

bezoekers per bijeenkomst bezocht. Naast Sportvisserij 

Nederland droeg de Unie van Waterschappen financieel 

bij. Sommige bijeenkomsten werden gesponsord door 

Rijkswaterstaat of de STOWA. Op de www.vissennetwerk.

nl is informatie over het platform te vinden. 

Programma Vissennetwerk 2012

Thema Locatie Activiteit Samenwerking

Innovatie en onderzoek herstel vismigratie Groningen
Presentaties en 
workshops

STOWA, waterschap 
Noorderzijlvest

Effecten herstelmaatregelen vis stromend water Brussel, INBO Presentaties, excursie INBO

Effecten herstelmaatregelen vis stilstaande wateren Houten, Makeblijde Presentaties STOWA

Waterkwaliteit en vis Lelystad, RWS Waterdienst Presentaties, discussie Rijkswaterstaat

Vispassage zandwetering. 
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 hoofdstuk 5 

Visdocumenten, 
controle  
en regelgeving 



De VISpas vormt het lidmaatschapsbewijs 
van de hengelsportverenigingen aangesloten 
bij Sportvisserij Nederland. Samen met de 
bijbehorende Lijsten van Viswateren geeft de 
VISpas de sportvissers het recht in de meeste 
Nederlandse wateren te vissen. Via een uitge-
breid korps van verenigingscontroleurs, eigen 
Bijzondere Opsporingsambtenaren en opleiding 
van de politie inzake de Visserijwet, ziet de 
hengelsport zelf toe dat er correct volgens de 
visserijregels wordt gevist door de sportvissers. 
De wettelijke regelgeving werd in 2012 verruimd 
waardoor de mogelijkheden voor de sportvissers 
fors werden uitgebreid. 

Meer leden

VISpas

Het aantal verkochte VISpassen steeg in 2012 van 

484.022 naar 489.001 stuks. Dit betekende wederom 

een groei van het aantal aangesloten sportvissers bij 

de hengelsportverenigingen, en wel met 1% in 2012. 

Hierbinnen nam het aantal jeugdVISpassen zelfs toe met 

7% tot 34.544 stuks. Dit is in deze tijd van economische 

recessie een bijzondere prestatie. Promotie, handha-

ving en jeugdwerk 

lagen hieraan ten 

grondslag. Bedacht 

moet echter wel 

worden dat de 

groei slechts bij 

ongeveer de helft 

van de hengelsport-

verenigingen 

plaatsvond. 

De verkoop van de Kleine VISpas daarentegen neemt 

ieder jaar af. In 2012 hebben 89.600 sportvissers een 

Kleine VISpas aangeschaft (96.635 in 2011), waarvan 

circa 18.000 via het postkantoor en de rest via Sport-

visserij Nederland. De Kleine VISpas biedt een laag-

drempelige entree in de sportvisserij. Voor 10,50 euro 

kan worden gevist met één hengel en aangewezen aas-

soorten in een beperkt aantal wateren. Deze wateren 

staan vermeld in de Kleine Lijst van Viswateren, die bij de 

Kleine Vispas wordt geleverd. De afname van de Kleine 

VISpas is een bewust beleid. Actief wordt door Sport-

visserij Nederland gestimuleerd dat deze sportvissers 

lid worden van een hengelsportvereniging, aldus de 

VISpas krijgen en hiermee voor een paar tientjes meer 

in veel meer viswateren mogen vissen, evenals met twee 

hengels en met kunstaas. 
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Ledenadministratie

HSVLeden, het programma waarmee de ledenadministra-

tie van alle aangesloten verenigingen wordt bijgehouden, 

behoefde in 2012 geen aanpassing. Omdat de software 

inmiddels tien jaar oud is, werd een inventarisatie 

gedaan van de wensen en eisen voor een vernieuwing 

van de software. Mede op basis van wensenlijsten van 

een aantal panelverenigingen is een functioneel ontwerp 

gemaakt. 

In het verslagjaar kwamen bijna 95.000 nieuwe aanvra-

gen voor een VISpas binnen. Door een andere werkwijze 

en samenwerking met PostNL Shore werd de verwer-

kingstijd van de voorlopige lidmaatschapsbewijzen 

(VBL’s) gehalveerd tot vier werkdagen. Wie zich nieuw 

heeft aangemeld kan bovendien op internet via ‘Status 

aanvraag VISpas’ direct zien wanneer hij/zij de VISpas in 

huis kan verwachten. 

In 2012 zijn er vier grote verenigingen bijgekomen die 

de ledenadministratie door Sportvisserij Nederland 

laten verzorgen. Het totaal kwam hiermee op 18. In het 

verslagjaar werd dezelfde service ook voor middelgrote 

verenigingen (500 tot 2.000 leden) ontwikkeld. Er is een 

pilot opgezet waarbij voor 22 middelgrote verenigingen 

de ledenadministratie in 2013 centraal wordt uitgevoerd. 

Hiervoor is een systeem ontwikkeld voor het drukken 

van verenigingseigen facturen en dito briefpapier. Verder 

is een financieel systeem opgezet, dat maandelijks de 

verenigingen uitbetaalt voor de leden die hun contributie 

hebben voldaan. 

Verruiming vismogelijkheden

Belangrijke wijziging wettelijke visserijregels

Per 1 oktober werden enkele langverwachte wijzigingen 

in de wettelijke visserijregels van kracht. Sportvisserij 

Nederland heeft hiervoor vanaf 2009 geijverd. De 

mogelijkheden voor de sportvissers worden door deze 

wijzigingen fors uitgebreid en een belangrijk doel uit 

het Beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-2015 is 

hiermee bereikt.

Er mag nu het hele jaar met de worm worden gevist. Ook 

nachtvissen is het hele jaar toegestaan. Het is aan de 

hengelsport zelf om dit in goede banen te leiden. Deze 

verantwoordelijkheid wordt ingevuld met de introductie 

van de landelijke Nachtvistoestemming. 

Verder werd de meerval uit de Flora- en faunawet 

gehaald en onder de werking van de Visserijwet 1963 

gebracht. Hierdoor mag er vanaf eind 2012 actief op deze 

vis worden gevist. 

Een belangrijke wijziging is ook dat de minimummaat 

voor de rietvoorn en winde is komen te vervallen, zodat 

deze soorten nu altijd mogen meetellen bij wedstrijden. 

Ten behoeve van de wedstrijdvisserij is ook een uitzonde-

ring opgenomen voor ondermaatse baars; deze mag men 

in bezit hebben op voorwaarde dat de vis levend wordt 

teruggezet. 

Uitbreiding Lijsten van Viswateren

In 2012 werd de hoeveelheid wateren in de Landelijke & 

Federatieve Lijst 2010-2012 wederom uitgebreid. Steeds 

meer wateren die voorheen alleen voor leden van een 

hengelsportvereniging toegankelijk waren, worden lande-

lijk uitgewisseld en kunnen door alle aangesloten sport-

vissers worden bevist. Via een jaarlijkse aanvullingslijst 

en maandelijks digitaal via de website werden de nieuw 

bevisbare wateren aan de sportvissers bekendgemaakt.

Samen met de federaties is in 2012 gewerkt aan de 

nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 

2013-2015. De bevissingsvoorwaarden zijn geharmoni-

Gedurende het hele jaar mag er met de worm worden gevist. De minimummaat voor de winde is komen te vervallen. 



seerd, waardoor regels meer algemeen geldend voor 

alle wateren in de lijst zijn geworden. Dit geeft duidelijk-

heid voor de sportvisser. Verder werd voor de nieuwe 

Lijst van Viswateren een andere indeling gehanteerd: 

een indeling per gemeente, ondersteund met regionale 

kaartjes. Hiermee is de vindbaarheid van de wateren 

voor de sportvissers vergroot. En ‘last but not least’ zijn 

conform het Beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 2010-

2015 in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren 2013-2015 nagenoeg alle federatieve wateren 

landelijk ingebracht. Ook werden de Maasplassen lande-

lijk ingebracht. Dit alles vormt een grote winst voor alle 

sportvissers.

Het verslagjaar stond verder in het teken van de ver-

nieuwing van de VISplanner website en de lancering van 

de VISplanner app, waarmee op een smartphone snel 

op kaart is te zien waar wel of niet mag worden gevist. 

Overleg met het ministerie van EL&I (thans EZ) maakte 

duidelijk dat er een wetswijziging nodig is om de VISplan-

ner, samen met de VISpas, als rechtsgeldige toestem-

ming te laten gelden. Hier gaat in 2013 aan worden 

gewerkt.

Nachtvissen en Derde hengel

In 2012 werd een pilot gedaan met Sportvisserij Fryslân 

om de Nachtvispas en Derde hengeltoestemming door 

Sportvisserij Nederland te laten uitgeven. Er werden 

ruim 500 van deze toestemmingen verkocht. De drie 

noordelijke federaties wisselden de nachtvis- en derde 

hengelwateren onderling uit. Dit alles met het oog op de 

invoering per 2013 van een landelijke Nachtvistoestem-

ming en een landelijke Derde hengeltoestemming. 

Voor deze landelijke uitrol werden in 2012 de voorbe-

reidingen getroffen. Over het systeem werd uitgebreid 

gesproken met de federaties. Er zijn stickers met sym-

bolen (een ‘maan’ voor het mogen nachtvissen en een 

‘3’ voor het mogen gebruiken van drie hengels) ontwor-

pen om aan te brengen op de VISpas 2013, de software 

Ledenadministratie is aangepast en een online bestelmo-

dule voor het verkrijgen van de extra toestemmingen is 

gemaakt. 

Eigen handhaving

Het aantal controleurs dat actief is als vrijwilliger binnen 

de hengelsportverenigingen nam in 2012 met circa 10% 

toe tot ruim 1.100 personen. Zij worden opgeleid met een 

cursus van Sportvisserij Nederland, waarbij examen moet 

worden gedaan en waarna men een controleurspas krijgt.

 

Naast de hengelsportcontroleurs van de verenigingen 

houden zich ook bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) 

bezig met de controle van sportvissers. Een deel van deze 

boa’s werkt rechtstreeks in opdracht van een hengelsport-

federatie of een hengelsportvereniging. In 2012 waren 136 

(2011: 126) boa’s werkzaam op basis van een overeenkomst 

met een hengelsportorganisatie. Naast deze boa’s zijn er 

ook nog vele andere boa’s actief bij de handhaving van de 

visserijwetgeving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om boa’s 

die in dienst zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumen-

ten of een Recreatieschap. Al deze boa’s bij elkaar hebben De hengelsportorganisatie ziet er zelf op toe dat er correct wordt gevist. 

Tot groot genoegen van de sportvissers zijn er veel nieuwe wateren  

toegevoegd aan de Landelijke lijst van Viswateren, zoals de polder 

Westzaan.
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in 2012 meer dan 25.000 controles uitgevoerd (2008: 

11.000, 2011: 28.000) en er werden door hen iets meer dan 

1.900 processen-verbaal uitgeschreven (2008: 1.560, 2011: 

2.653). In 2012 werden aanpassingen in twee belangrijke 

Reglementen voor de Binnenvisserij (minimummaten en 

gesloten tijd) van kracht. In verband hiermee werd ook de 

Visserijwet 1963 op enkele punten bijgesteld. Deze aanpas-

singen betekenen een verruiming van de sportvisserijmo-

gelijkheden, maar ook dat de hengelsportcontroleurs van 

de verenigingen en de Bijzondere Opsporingsambtenaren 

(boa’s) moesten worden voorgelicht over de nieuwe regels. 

Hiertoe werd een informatieronde in het land gehouden, 

waarbij op tien avonden meer dan 600 controleurs en 

boa’s werden bijgeschoold.

Kostenstijging

De kosten voor de inzet van boa’s lopen de laatste jaren 

fors op, vooral doordat de opleidingseisen voor boa’s 

zijn aangescherpt. Zo moet sinds 1 oktober 2012 iedere 

boa die de visserijwetgeving mag handhaven een traject 

volgen van permanente her- en bijscholing. Dit bete-

kent dat een boa ieder jaar verplicht een aantal dagen 

opleiding moet volgen. Naast een kostenpost vergen de 

nieuwe opleidingseisen dan ook een grote tijdsinvestering. 

Om bij te dragen aan de kosten die verband houden met 

de inzet van boa’s beschikt Sportvisserij Nederland over 

het fonds Boa-ondersteuning. In 2012 gaven de federa-

ties circa 364.000 euro uit aan kosten voor hun boa’s 

(2011: 297.000). Sportvisserij Nederland nam hiervan 

147.000 euro voor haar rekening. Daarnaast werden 

landelijk voor circa 40.000 euro de kosten gefinancierd 

voor het registratiesysteem dat de boa’s gebruiken  

(www.boaregistratie.nl) en divers voorlichtingsmateriaal.

Discussie bevoegdheid opsporingsambtenaren

Onder politiemensen en andere opsporingsambtenaren 

was er discussie of opsporingsambtenaren wel bevoegd 

zijn om sportvissers naar hun documenten te vragen 

als er nog geen sprake is van een verdenking van een 

strafbaar feit. Sportvisserij Nederland heeft hierover 

een duidelijk standpunt ingenomen en dit breed gecom-

municeerd; ja dit mag op grond van de bijzondere 

bevoegdheden die de Visserijwet opsporingsambtenaren 

uitdrukkelijk toekent. Op 1 november 2012 bevestigde 

staatssecretaris Bleker mede namens minister Opstel-

ten de visie van Sportvisserij Nederland in de vorm van 

antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. 

Cursus voor verenigingscontroleurs

Tijdens de Cursus Controle Sportvisserij leren vereni-

gings- en federatieve controleurs hoe controle van sport-

vissers uit te voeren en krijgen zij informatie over de 

na te leven wetten, regels en vergunningsvoorwaarden. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardig-

heden tijdens een controle. Nieuw is dat de toets over de 

theorie niet meer tijdens de cursusdag wordt afgenomen 

maar voor aanvang van de cursus thuis op de eigen 

computer wordt gedaan. Er zijn in dit verslagjaar ver-

spreid over het land tien cursussen Controle gehouden, 

waaraan 166 controleurs hebben deelgenomen, die allen 

met goed gevolg het examen hebben afgelegd. 

Opleiden van politie en boa’s

Er werden trainingen op maat verzorgd voor ambtenaren 

bij politiekorpsen, de KLPD, Politieacademie en Staatsbos-

beheer. Deze trainingen vonden vaak ‘in company’ plaats. 

In 2012 werd deze Verkorte Training Visserijwet tien maal 

gegeven, 161 cursisten hebben er aan deelgenomen.

Bijeenkomsten voor federaties

In 2012 organiseerde Sportvisserij Nederland twee lande-

lijke bijeenkomsten voor de bestuurlijke portefeuillehouders 

controle en handhaving van de federaties. Het doel van 

deze dagen is om kennis en informatie met elkaar te delen, 

geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen en 

wetswijzigingen en zaken op elkaar af te stemmen. De vele 

ontwikkelingen op het gebied van controle en handhaving, 

met name ten aanzien van de boa’s, zorgen er voor dat er 

tijdens deze bijeenkomsten altijd veel te bespreken valt. 

Ontwikkeling aantal verenigingscontroleurs per federatie

2008 2009 2010 2011 2012

Federatie Groningen Drenthe 45 46 49 48 58

Sportvisserij Friesland 15 18 24 20 24

Sportvisserij Oost-Nederland 141 121 162 175 197

Federatie Midden-Nederland 117 104 124 132 164

Sportvisserij MidWest Nederland 150 175 218 224 240

Sportvisserij ZuidWest Nederland 180 234 255 292 308

Sportvisserij Limburg 126 117 127 126 138

Totaal 774 815 959 1017 1129



Juridische kwesties
Natura 2000

Zowel het IJsselmeer als het Markermeer-IJmeer zijn 

als Natura 2000-gebied aangewezen. Om in dergelijke 

gebieden beroepsmatig te mogen vissen is een vergun-

ning nodig van de provincie. Tegen een aantal van die 

vergunningen is met succes beroep aangetekend door 

Sportvisserij Nederland bij de Raad van State. Sport-

visserij Nederland gaf aan dat de beroepsmatige over-

bevissing een bedreiging vormt voor het ecosysteem. De 

procedures leidden met name in het voorjaar tot diverse 

hoorzittingen bij de Raad van State. Thans vindt overleg 

plaats met de IJsselmeervissers en de betrokken over-

heden hoe tot een betere visstand en aanpassing van de 

visserij te komen. Ook de zogenaamde adviescommissie 

Remkes over de toekomst van de binnenvisserij, gaf naar 

staatssecretaris Bleker aan dat de beroepsvisserij op het 

IJsselmeer fors moet worden gereduceerd. 

Bestrijding visstroperij

Onder visstroperij wordt verstaan het vissen met 

beroepsvistuigen zonder toestemming van de visrecht-

hebbende. Om deze stroperij beter te kunnen bestrijden 

werd een wetsvoorstel ingediend om de Visserijwet 

1963 te wijzigen. Sportvisserij Nederland heeft hierover 

geadviseerd. Het wetsvoorstel werd in juni door de 

Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2013 in 

werking. Met deze wetswijziging hebben opsporingsamb-

tenaren meer bevoegdheden gekregen. Ook is de straf-

maat voor deze economische delicten fors verhoogd. 

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 hande-

len met een eenvoudige bekeuring, zonder dat door de 

handhavers een proces-verbaal moet worden opgemaakt. 

Dit verzoek is gehonoreerd en het zogenoemde Feiten-

boekje is aangepast. 

Vissterfte door waterkrachtcentrales

Sportvisserij Nederland en haar partners in Limburg 

spanden een hoger beroep aan om te voorkomen dat 

een eventueel te bouwen waterkrachtcentrale in de Maas 

bij Borgharen zou leiden tot extra vissterfte in de Maas. 

De Raad van State stelde Sportvisserij Nederland in het 

gelijk en oordeelde dat er vooralsnog geen ruimte is voor 

Rijkswaterstaat om vergunning te verlenen voor de bouw 

van een nieuwe waterkrachtcentrale bij Borgharen. 

Huurgeschillen

In een zaak die al jaren loopt gaat het om de vraag of 

een beroepsvisser de huurovereenkomst met de hengel-

sportvereniging mag opzeggen om het visrecht voortaan 

zelf te benutten en losse vergunningen te gaan verkopen. 

Sportvisserij Nederland ondersteunde de vereniging. De 

Kamer voor de Binnenvisserij besloot de huurovereen-

komst in stand te laten. De beroepsvisser ging tegen die 

uitspraak in beroep bij de rechtbank. Ook de rechtbank 

liet de huurovereenkomst in stand. 

In diverse andere zaken heeft Sportvisserij Nederland 

hengelsportverenigingen geadviseerd over huuropzeg-

gingen en hen meestal met succes ondersteund bij het 

voeren van hun verweer. Ook werd een zaak voor het 

mogen plaatsen van vissteigers gewonnen.

Verenigingsrecht

Verder heeft Sportvisserij Nederland in 2012 weer diverse 

hengelsportverenigingen advies kunnen geven over 

vragen op het gebied van verenigingsrecht en kunnen 

helpen bij het opstellen of aanpassen van statuten.

De overmatige visserij op het IJsselmeer vormt een bedreiging voor het ecosysteem.
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 hoofdstuk 6

Communicatie 
en educatie



In 2012 is heel veel landelijke publiciteit voor de 
sportvisserij gerealiseerd. Aanleidingen waren 
onder meer de wereldkampioenschappen sport-
vissen in eigen land, de merkactie Sharkatag, 
het uitzetten van steuren in de Rijn samen met 
het Wereld Natuur Fonds en de documentaire 
V.I.S.S.E.N. Daarnaast droegen de vele ver-
stuurde persberichten van Sportvisserij Neder-
land, de landelijke campagne over de VISpas en 
VIS TV hieraan bij. Ook op internet was Sport-
visserij Nederland nadrukkelijk aanwezig.  
De informatievoorziening naar de samenleving 
en sportvissers vormt een belangrijk speer-
punt in het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 
2010-2015 van Sportvisserij Nederland.

Veel landelijke  
publiciteit

VIS TV hele jaar op de buis

Voor het eerst in het zestienjarig bestaan van VIS TV 

is het programma het hele jaar door uitgezonden: elke 

zondag vanaf 9.30 uur op RTL-7. Op de meeste zater-

dagen was een herhaling te zien. Het gemiddeld aantal 

kijkers naar de nieuwe serie van twaalf afleveringen 

kwam voor het eerst in de geschiedenis van VIS TV uit 

boven een kwart miljoen per aflevering. De herhalingen 

van oudere uitzendingen werden door ruim 1,5 miljoen 

mensen bekeken. Ook werd het programma veel bekeken 

via uitzending gemist op RTL XL. VIS TV en presentator 

Marco Kraal had op zondag 2 december een gastoptreden 

in het jeugdprogramma van Nickelodeon ‘Nick Battle’.

V.I.S.S.E.N op TV!

Na een uitgebreide voorbeschouwing bij ‘Een vandaag’ 

op Nederland 1, werd op 28 mei door de AVRO de docu-

mentaire V.I.S.S.E.N uitgezonden. Een half miljoen kijkers 

bekeken deze anderhalf uur durende uitzending. De 

documentairemakers Maarten en Pieter-Rim de Kroon 

hadden bijna twee jaar research gedaan en opnames 

gemaakt. De documentaire laat zien wat de sportvissers 

beweegt en geeft een beeld 

van onder en boven water. Het 

biedt een prachtig en veelzijdig 

portret van de sportvisserij in 

Nederland. De film is tot stand 

gekomen met medewerking van 

Sportvisserij Nederland. 



Zaterdag 18 augustus & Zondag 19 augustus 2012

Zomerse Lux, zonder de

vaste columnisten maar met:

10 Lunch met ideeënman

Erik Kessels

12 Georgisch tafelen

met de Thuiskok

14 Duits vulkaantoerisme‘Een vlinder speelt tussen het gras,

dwaalt ver door het veld,/

danst achter de balustrade,

tussen het bloemenfiligraan’ – Ho Nansorhon
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7 die je gedaan moet hebben voor je twaalfde*

* met dank aan 1.000 lezers

De sportvisserij staat bol van de technische innovatie. Hengels, molens 
en lijnen worden steeds sterker, lichter en dunner. Maar ook op digitaal 
gebied staat de vooruitgang in de hengelsport niet stil. Zo heeft Sportvis-
serij Nederland drie Apps ontwikkeld die de sportvisser op weg helpen naar 
nog meer visplezier en betere vangsten: de Visplanner, Vissengids en Mijn 
VISmaat App. Deze drie Apps zijn bijzonder praktisch en nuttig van opzet!

Digitaal sportvissen

Voor meer informatie ga je naar www.spitsnieuws.nl

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door Sportvisserij Nederland.

Benieuwd naar wat de sportvisser nou precies beweegt? Kijk dan op 28 mei om 20.25 uur op Nederland 2 naar de do-cumentaire V.I.S.S.E.N. die door de AVRO wordt uitgezonden. In deze bijzondere fi lm wordt antwoord gegeven op de vraag waarom iemand gaat vissen.

Visplanner
Met de Visplanner App kun je op de kaart precies zien waar je met de VISpas mag vissen. Voordat je gaat vissen kun je aan de hand van je VISpasnummer(s) of op basis van postcode, plaats of water-naam zoeken naar de wateren waar je mag vissen. Je kunt ook aan de waterkant op basis van GPS automatisch in Google Maps zien of je daar mag vis-

sen. De Visplanner geeft tenslotte ook informatie over de 
locatie van visvoorzieningen zoals hengelsportzaken, vis-
steigers en trailerhellingen. Check ook www.visplanner.nl

Vissengids
De Vissengids App is een han-dig hulpmiddel als je een vis hebt gevangen, maar niet precies weet om welke soort het gaat. Met behulp van deze App kun je namelijk alle Nederlandse zoetwater- en zeevissen overzichtelijk op je mobiele telefoon bekijken. Via diverse handige zoekopties weet je binnen no time wat je precies hebt gevangen. Daarbij 

vind je in de Vissengids ook alles over herkenning, leefwijze, 
voedsel, gesloten tijden, hengelrecords en afmetingen van 
zo’n 170 vissoorten. Check ook www.nederlandsevissen.nl 

Mijn VISmaat
Al je vangsten kun je met Mijn VISmaat heel snel en simpel direct aan de water-kant registreren. Zo ontstaat je persoonlijke vangstenlog-boek. Naast informatie over de locatie, vissoort, lengte, gewicht, aas en diepte kun je ook foto’s, video’s en per-soonlijke notities toevoegen. Op die manier krijg je een geweldig logboek. Boven-

dien zijn je vangsten eenvoudig te delen met je vrienden 
door koppeling met bekende ‘social media’ als Facebook, 
Hyves en Twitter. Check ook www.mijnvismaat.nl

De hele zomer zendt  RTL 7 op zondag om 09.30 uur een afl evering van 

Vis TV uit. In iedere afl evering proberen de presentatoren Ed Stoop en 

Marco Kraal een bepaalde vissoort te vangen.

Ik VISpas als ik de VISpas heb.Zorg dat je hem bij je hebt zodra je erop uittrekt met je hengel. 
Koop ’m bij de hengelsportzaak of kijk eerst even op www.vispas.nl. 

Waarom V.I.S.S.E.N.
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Eerder in 2012 haalde het uitzetten van een aantal 

gemerkte steuren het NOS journaal, Hart van Neder-

land, het Jeugdjournaal, tal van regionale zenders en 

alle landelijke dagbladen. In augustus trok het haaien-

merkproject ‘Shark-a-tag’ de aandacht van Hart van 

Nederland en het Jeugdjournaal. In diezelfde week was 

het WK Damesvissen in Leeuwarden reden voor voorpa-

ginanieuws in de landelijk media en een verslag in het 

journaal van de NOS, waar ruim 3 miljoen mensen naar 

hebben gekeken! Ook op de diverse regionale zenders 

was veel aandacht voor vis en sportvissen. 

Topjaar vrije publiciteit

Dit verslagjaar zijn 127 persberichten verzonden. 

Daarvan hadden er 84 te maken met de wedstrijden, 

andere vroegen aandacht voor bijvoorbeeld het haaien-

merkproject en de steuruitzettingen. De documentaire 

V.I.S.S.E.N. werd breed uitgemeten in acht landelijke 

dagbladen en in elf RTV magazines. In diverse kranten 

verscheen een paginagroot achtergrondverhaal met 

mooie fotografie over sportvissen. Bijzonder waren ook 

de dubbele spread in het AD over vissende vrouwen 

op 17 maart met als titel: ‘Als ze haar missen…’ en een 

spread in De Telegraaf van 2 juni over een dagje vissen 

met sportvissers Klaas Jan Huntelaar en Patrick Kluivert. 

In het Financieele Dagblad van 21 september werd een 

paginagroot verhaal gepubliceerd over de economie 

rond het sportvissen met als titel ‘Passie voor de hengel 

is mooie opsteker in crisistijd’. De cover van de TIJD, 

een bijlage van Trouw, had op 6 oktober het onderwerp 

‘Wat trekt de visser naar de waterkant’. Het artikel in 

het katern omvatte zes pagina’s. De 

Waterkampioen van de ANWB van 10 

mei berichtte over sportvissen met 

de kop ‘Op jacht met de mannen’. 

Hét Visblad 

scoort hoog

In het voorjaar 

werd een lezerson-

derzoek gehouden 

onder de reguliere 

abonnees en de 

ruim 500.000 

sportvissers met een 

VISpas die tweemaal 

per jaar Hét Visblad 

krijgen toegezonden. 

De reacties waren 

zeer positief (met 

cijfers tussen 7,7 en 8,2) over dit magazine. 96% Van de 

abonnees en 87% van de VISpashouders leest Hét Visblad 

altijd en ook meestal in zijn geheel (54 versus 44%). Zowel 

bij de abonnees (62%) als bij de VISpashouders (65%) blijkt 

dat Hét Visblad ook door veel andere mensen wordt mee-

gelezen (vaak familie) of wordt doorgegeven aan anderen 

(vismaten). Beide groepen bewaren 

vaak Hét Visblad (60% versus 

46%). De vistechnische rubrieken 

en ‘Visnieuws’ zijn het meest 

populair. Met vijfduizend nieuwe 

abonnees werd het jaar goed 

afgesloten. Voor zestien Friese 

hengelsportverenigingen met in 

totaal 19.000 leden werd vier keer 

een speciale editie van Hét Visblad gemaakt met ingesloten 

zestien pagina’s Fries visnieuws van federatie Sportvisserij 

Fryslan met als titel ‘Fisk & Wetter’. 

Stekkie en VISionair

Alle bij Sportvisserij Nederland geregistreerde sport-

vissers tot 14 jaar hebben vijf keer gratis het ‘Stekkie 

Magazine’ ontvangen. Dit zestien pagina’s tellende blad 

sluit in woord, beeld en formaat geheel aan bij de bele-

vingswereld van vissende kids. 

VISionair, het populair wetenschappelijk vakblad van 

Sportvisserij Nederland, is vier keer verzonden naar bijna 

5.000 personen en organisaties die werkzaam zijn op het 

gebied van vis, visstand en visserij. Naast bijdragen van 

eigen medewerkers hebben een reeks gerenommeerde 

auteurs en fotografen uit binnen- en buitenland voor 

hoogstaande artikelen gezorgd zoals ‘Lucius de onbarm-

hartige’, ‘Het laatste woord over waterkracht’, ‘Wereld-

wijde export van overbevissing’, ‘Na de foto, overleving 

van teruggezette vis’ en ‘Vissen als ambassadeurs voor 

waterkwaliteit’. 



Online communicatie

Naast mooie groeicijfers in aantallen bezoeken aan de 

websites zijn nieuwe producten gelanceerd en bestaande 

diensten verbeterd. Ook de digitale ondersteuning naar 

federaties en verenigingen werd uitgebreid. 

Websites

De websites genereerden samen ruim 4,1 miljoen bezoe-

ken (10% meer dan in 2011) door ruim 2,5 miljoen unieke 

bezoekers (8% meer dan in 2011). Zij bekeken bijna 15 

miljoen pagina’s (6% minder dan in 2011). Dit is exclusief 

bezoeken aan Youtube, Facebook, Hyves en Twitter.

Lancering Mijn VISmaat en VISplanner

Er zijn twee nieuwe diensten gelan-

ceerd: Mijn VISmaat en VISplan-

ner. Beiden zijn beschikbaar als 

website, mobiele site en app. Met 

Mijn VISmaat kan een visser zijn 

vangsten registreren, delen met 

anderen en zijn vangsten analyse-

ren. Er werden in dit lanceringsjaar 

al bijna 30.000 vangsten gere-

gistreerd. Met de VISplanner-app 

kan via Google maps eenvoudig 

worden bekeken waar gevist mag 

worden met de VISpas(sen). Na 

wat technische opstartproblemen 

bij Mijn VISmaat en VISplanner 

werden deze apps samen met de 

Vissengids-app in het verslagjaar 

86.000 keer gedownload.

Social media en mobiel: flink 

uitgebreid

Er werd een verdiepingsslag 

gemaakt op het gebied van 

sociale platforms. De interactie via 

Facebook, Twitter en Youtube is 

daarmee flink gestegen. Ed Stoop 

is als sportvisvraagbaak zeer 

actief op Facebook, terwijl Marco 

Kraal veel twittert over nieuwtjes 

in de visserijwereld. Veel vistechni-

sche verhalen van de redactie van 

Hét Visblad werden geplaatst op 

Facebook en er werd regelmatig 

‘live gechat’ met de Sportvisserij 

Nederland-redactie. De inspannin-

gen hebben geleid tot duizenden 

nieuwe ‘vrienden, volgers en likes’ 

op Facebook en Twitter. Hyves 

neemt als enige in gebruik af.

De portal www.sportvisserijnederland.nl voor mobiel 

gebruik is ruim 240.000 keer met een mobiel apparaat 

bezocht (15,4% van het totaal aantal bezoekers). In 2010 

lag dat percentage nog op 1,3% en in 2011 op 6,2%.

Op het Sportvisserij Nederland Youtube kanaal werden 

81 nieuwe video’s geüpload, waarmee het totaal aantal 

sportvisvideo’s boven de 300 komt. Deze zijn in 2012 in 

totaal drie miljoen keer bekeken.

Digitale nieuwsbrieven

Maandelijks werden drie verschillende digitale nieuws-

brieven verzonden naar sportvissers, verenigingen en 

relaties op het gebied van vis & water. Het aantal abon-

nees steeg met bijna 11% naar 17.750. In totaal zijn ruim 

200.000 reguliere nieuwsbrieven verzonden, waarvan 

35% werd geopend. Dat is 10% hoger dan het landelijk 

gemiddelde. 

Naast de reguliere nieuwsbrieven werden diverse thema-

nieuwsbrieven verstuurd met informatie over de Natio-

nale Hengeldag, de documentaire V.I.S.S.E.N., de website 

Stekkie.nl, de app Mijn VISmaat, het WK Dames en de 

aansluiting bij NOC*NSF. In totaal zijn 155.000 thema-

nieuwsbrieven verzonden, waarvan er 65.000 werden 

geopend (42%). 

Ondersteuning federaties, verenigingen en 

specialistengroepen

Alle federatieve websites zijn gestegen in het aantal 

bezoeken. Naast de federaties maakt vanaf 2012 ook de 

specialistenorganisatie De KSN (karpervissers) gebruik 

van de centrale oplossing voor websites van Sportvisserij 

Nederland. In totaal hebben de federatiesites 380.000 

bezoeken gerealiseerd, dat is een groei van 30%. Er 

waren 255.000 bezoekers die voor bijna 1,4 miljoen 

pageviews zorgden.

Via www.mijnhengelsportvereniging.nl kunnen 

hengelsportverenigingen online een verenigingswebsite 

aanvragen en inrichten. Het aantal verenigingen dat 

hiervan gebruik maakt is uitgebreid naar 204. Er werden 

duizenden nieuwsberichten, wedstrijden, vacatures en 

agendapunten gepubliceerd op deze websites. Deze 

werden automatisch uitgewisseld met de landelijke en 

federatieve websites. Aan mijnhengelsportvereniging.nl 

zijn uitbreidingen aangebracht, waaronder een nieuws-

briefmodule en zoekmachinemodule. Ook werd de online 

VISpas Bestelmodule gelanceerd, waarmee verenigingen 

online VISpassen kunnen verkopen. De module is gekop-

peld aan het centrale ledenpakket HSV Leden Online.

Met de nieuwe app Mijn VISmaat 

kunnen de vangsten worden 

geregistreerd. 

Visstekken worden eenvoudig  

opgezocht met de 

VISplanner-app.



Vissen? Altijd 
de VISpas 
mee!

gratis: 
drie 

super
sportvis 

Apps

Vissende 
BN’ers

Valt niet onder hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Mark & Yuri

Zaterdag 19 mei 2012

Ga mee vissen met

mee!
gratis:
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Ledenwerving

VISpascampagne met De Telegraaf

Vanaf 26 april werden twee verschillende radiospotjes 

uitgezonden, als onderdeel van de start van de landelijke 

publiciteitscampagne voor de VISpas. Daarnaast waren 

er opvallende banneracties op verschillende websites, 

een speciale Visquiz op Radio Veronica, een hengelsport-

bijlage in De Telegraaf en diverse redactionele artikelen 

en advertenties in De Telegraaf en Spits. Voor het eerst 

werd alle ingezette media ingekocht bij de Telegraaf 

Media Groep (TMG) als een op maat gemaakte totaaldeal.

Op 19 mei kwam een sportvissersspecial uit van De Tele-

graaf waarbij Sportvisserij Nederland de regie had over 

alle zestien pagina’s, inclusief een aansprekende cover 

met Mark Huizinga en Yuri van Gelder, twee bekende 

vissende Nederlanders. De special over sportvissen en 

de Nationale Hengeldag had een oplage van 735.000 en 

bereikte hiermee 843.000 mannen in de leeftijd 20-65 

jaar. Een week ervoor stond in een doordeweekse out-

doorspecial bij De Telegraaf een artikel en advertentie 

over de VISpas. In de Spits van 24 mei stond een adver-

torial over sportvissen en de VISpas. Met een oplage van 

375.000 exemplaren werden hier ruim 650.000 mannen 

tussen 20-65 jaar mee bereikt. 

In de periode van 3 mei tot en met 2 juni zijn in drie peri-

odes van negen dagen op Radio Veronica en Sky Radio 

in totaal 402 spotjes uitgezonden. Deze hebben er voor 

gezorgd dat in de hoofddoelgroep mannen 20-65 jaar 

ruim 2,3 miljoen mannen (45,5 procent) de spot gemid-

deld 15 keer hebben gehoord.

Op Radio Veronica werd een zogenaamde nonspotcam-

pagne gehouden met een visgame. Twee weken lang van 

18-31 mei werd er op radio en online een visquiz gehou-

den ‘Raad wat Mark Huizinga vandaag aan de haak heeft 

geslagen en win!’ met in totaal 84 promocommercials als 

aanjager en een groot live interview met Mark Huizinga 

aan de waterkant.

Binnen TMG media is een 

brede onlinecampagne 

ingezet met nieuwe banners, 

advertorials tekstlinks en een 

Homepage Takeover van www.

Telegraaf.nl op donderdag 24 

mei. Wie Telegraaf.nl die dag 

opende kreeg automatisch 

een serie opeenvolgende 

banners te zien. Hierdoor 

kregen ruim een miljoen per-

sonen de banner te zien en 

zijn er 16.000 directe doorkliks geweest naar www.vispas.nl. 

Dit succes werd later door de krant als voorbeeld gebruikt 

bij andere klanten. In totaal scoorde de online-campagne 30 

miljoen impressies en 38.000 directe doorkliks.

Succesvolle ledenwervingsacties 

In het voorjaar is een ledenwerfactie gehouden onder 

de houders van een Kleine VISpas in het gebied van 19 

hengelsportverenigingen en binnen de rayons van de 

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Totaal zijn 

ruim 27.000 Kleine VISpashouders aangeschreven en op 

een kaart is het verschil in wateren aangegeven waarin 

zij met een Kleine VISpas of met de VISpas mogen 

vissen. Ongeveer 1.200 sportvissers hebben met deze 

actie hun Kleine VISpas ingeruild voor een volwaardig 

lidmaatschap bij een hengelsportvereniging. 

In het voorjaar hebben 30 verenigingen meegedaan 

aan de ledenwerfactie met de folder ‘Ga toch vissen!’ 

Hierbij is verenigingsinformatie over de kosten en ver-

krijgbaarheid van de VISpas op de achterzijde van de 

folders gedrukt, waarna de 215.000 folders huis-aan-huis 

zijn verspreid door de verenigingen. Deze actie heeft 

de verenigingen extra nieuwe leden opgeleverd, los van 

de reclame voor de sportvisserij die is gemaakt bij ruim 

tweehonderdduizend gezinnen.

Publieke presentaties

Nationale Hengeldag

Op zaterdag 26 mei werd de Nationale Hengeldag gehou-

den, een dag waarop (nog) niet vissende mensen kunnen 

ervaren hoe leuk en spannend vissen is. Hengelsport-

verenigingen kregen vooraf per brief, e-mail, digitale 

nieuwsbrief en via de website de oproep om mee te 

werken aan deze dag. 

Voor verenigingen is het ook een goede gelegenheid 

om zich te profileren door middel van een open dag, 

een feestelijke viswedstrijd of leuke demonstraties. 

Hengelsportverenigingen konden een speciale gratis 

Nationale Hengeldag-dagvergunning downloaden. Ook 

konden zij online een promotiepakket van Sportvisserij 

Nederland aanvragen. 

De ruim 50 deelnemende verenigingen is gevraagd 

de details van hun activiteiten door te geven, zodat 



de betreffende verenigingen optimaal konden worden 

ondersteund. Zo werd bijvoorbeeld een journalist van 

een krant, de radio of de televisie met de vereniging in 

contact gebracht. De activiteiten van deze verenigingen 

zijn op een website van Sportvisserij Nederland (www.

nationalehengeldag.nl) weergegeven, inclusief alle 

details en contactgegevens. 

Presentatoren Ed en Marco bezochten negen 

hengelsportverenigingen om de activiteiten op te luiste-

ren. De route van Ed Stoop ging langs HSV Limmen, HSV 

Den Helder, HSV Oefen Geduld in Wervershoof en HSV 

VIOD in Heerhugowaard. Marco Kraal bezocht TOG Apel-

doorn, HSV De Rietvoorn uit Elst, de AUHV in Houten, 

HSV Hoop Op Geluk in Nijkerk en HSV Barneveld.

Beurspresentaties

Sportvisserij Nederland presenteerde zich op vier grote 

hengelsportbeurzen: Carp te Zwolle, Visma te Rotterdam, 

Lure & Fly te Maurik en de Hengelsport & Botenbeurs in 

Utrecht. 

Met ondersteuning van Sportvisserij Nederland werd 

door federaties en specialistengroepen deelgenomen aan 

diverse regionale hengelsportbeurzen zoals de Noorde-

lijke Hengelsportbeurs, Fly Fair (VNV) en SNB-dag (SNB).

Ook op de grote publieksbeurs HISWA presenteerde 

Sportvisserij Nederland zich. In totaal bezochten ruim 

95.000 bezoekers deze beurzen. In samenwerking 

met Sportvisserij Fryslân, de Karperstudiegroep Regio 

Fryslân, de Snoekstudiegroep Regio Fryslân en de 

Landelijke Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 

werd tijdens het WK Dames in Leeuwarden een twee-

daags Stekkie Jeugdplein georganiseerd om de Friese 

jeugd kennis te laten maken met diverse vormen van de 

sportvisserij.

Tijdens de open dagen van de ROC-Sportvisacademies 

het Clusius College te Alkmaar en de Groene Welle 

te Zwolle presenteerde Sportvisserij Nederland zich 

eveneens.

De stand van Sportvisserij Nederland werd bij diverse beurzen druk bezocht.

Tijdens de Nationale Hengeldag konden (hier in Den Helder) niet vissende mensen kennis maken met de hengelsport.
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Educatie

Verenigingsservice

De landelijke verenigingsservice (adviesbaak voor de 

vrijwilligers van de hengelsportverenigingen op www.

sportvisserijnederland.nl) werd geactualiseerd en aange-

vuld in samenwerking met de federaties. 

Het nieuwe cursusaanbod 2012 en cursusmaterialen 

werden opgenomen. Daarnaast waren er updates van 

alle bestaande regelingen en infobladen. 

Cursussen voor sportvissers, vrijwilligers en 

professionals

Ruim 20.000 vrijwilligers zorgen er voor dat er in de 

hengelsport veel activiteiten worden georganiseerd. 

De vrijwilligers worden door Sportvisserij Nederland en 

de federaties ondersteund, gefaciliteerd en waar nodig 

speciaal opgeleid om hun taken op een goede en prettige 

manier uit te voeren. Cursussen vinden deels centraal 

plaats bij Sportvisserij Nederland in Bilthoven, maar ook 

op diverse locaties in het land, op federatiekantoren en 

steeds meer online. Het cursusmateriaal voor alle cur-

sussen is nagenoeg geheel online geplaatst en beschik-

baar voor (potentiële) cursisten. Daarnaast zijn online 

examens geïntroduceerd. Er werden in 2012 cursussen 

gehouden voor viscoaches, vismeesters, controleurs, 

wedstrijdcontroleurs en ledenadministrateurs. Verder 

werden ook trainingen verzorgd voor professionals als 

beroepsvissers, politie, waterschapsmedewerkers en 

medewerkers van ingenieursbureaus.

Cursussen Viscoach en Vismeester

De Cursus Viscoach (voorheen Cursus Jeugdbegeleiding) 

werd vier keer gehouden en telde 75 deelnemers. Zij 

leerden didactische vaardigheden om de kinderen van 

hun hengelsportvereniging verantwoord te leren vissen. 

Om de veiligheid van de deelnemende jeugd zo goed 

mogelijk te garanderen moeten alle cursisten Viscoach 

een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij Sport-

visserij Nederland aanleveren. 

Aan de vervolgcursus (Vismeester) hebben 26 cursisten 

deelgenomen. Er werden drie cursussen gegeven. In deze 

vervolgopleiding leren de viscoaches hoe ze vislessen 

op basisscholen kunnen verzorgen. Aan de orde komen 

onder meer de leefomgeving van de vissen en het daad-

werkelijk leren sportvissen. Speciaal voor Vismeesters is 

er een instructie-dvd gemaakt, die een integraal opge-

nomen voorbeeldles laat zien, inclusief inhoudelijke en 

didactische tips. Samen met een online powerpoint pre-

sentatie kan elke Vismeester op deze wijze zijn vislessen 

maximaal voorbereiden. 

Cursus Wedstrijdcontroleur

Er werden in 2012 elf wedstrijdcontroleurs opgeleid. In 

de periode 2008-2012 zijn in totaal 263 wedstrijdcontro-

leurs opgeleid. Doel van de cursus is om de kwaliteit van 

de reeds actieve wedstrijdcontroleurs te vergroten en 

om nieuwe wedstrijdcontroleurs snel en effectief op de 

hoogte te brengen over alles wat een wedstrijdcontroleur 

behoort te weten. De cursist leert onder meer werken 

met de wedstrijdreglementen voor de NK’s Zoetwatervis-

sen en de Topcompetitie. Voor ‘zoute’ wedstrijden is deze 

cursus eveneens een goede basis. 

Met twee cursusboekjes en de DVD Wedstrijdcon-

trole hebben de cursisten zich thuis voorbereid op de 

cursus. Cursisten die de schriftelijke toets met een 

voldoende hebben afgerond, zijn gecertificeerd als 

wedstrijdcontroleur.

Cursus 2012 Aantal cursussen Aantal cursisten 

Opfrisavonden controle 10 484

Controle Sportvisserij 10 166

Korte training Visserijwet 10 161

Wedstrijdcontroleur 2 11

HSV Ledenadministratie 4 80

Cursus viscoach 4 75

Cursus Vismeester 3 26

Praktijkopleiding electrovisserij 3 43

Totaal 46 1046

Met behulp van een kunstvis leren de kinderen in de klas hoe ze een vis 

moeten onthaken. 



Vissen voor de jeugd

Vislessen voor ruim 8.000 kinderen

Tientallen vismeesters, viscoaches en andere vrijwil-

ligers van 100 verschillende hengelsportverenigingen en 

hengelsportfederaties hebben succesvol vislessen gere-

aliseerd. In het kader van het landelijke Vissenschoolpro-

gramma zijn er in totaal 332 vislessen op basisscholen 

verzorgd. Totaal 8.300 leerlingen volgden een van deze 

lessen. Met de basisschoollessen worden veel kinderen 

bereikt die van huis uit niet met sportvissen in aanraking 

komen.

De vislessen zijn bestemd voor groep 7 van de basis-

school. Hierbij verzorgt een vismeester een leuke en 

interessante biologieles over vis en water. ‘s Middags 

gaan de kinderen vissen in een water in de buurt van de 

school. De meeste leerkrachten gaven aan dat de visles 

erg leerzaam, leuk en gezellig was en dat de school het 

volgend jaar zeker weer zal aanvragen. 

Ieder jaar groeit het aantal vrijwilligers en hengelsport-

verenigingen dat zich met het geven van vislessen bezig 

houdt. Sportvisserij Nederland en de federaties onder-

steunden ook dit jaar het Vissenschoolprogramma met 

gratis lespakketten, hengelmateriaal en cursussen voor 

de vrijwilligers. 

Op bezoek bij visserijkundig onderzoek

Bij visserijkundige onderzoeken in wateren in Groenlo, 

Swolgen, Heiloo en Nieuwegein waren een of meerdere 

klassen uit de groepen 6, 7 en 8 van lokale basisscholen 

te gast. De kinderen konden onder deskundige begelei-

ding zelf een net binnen halen, een demonstratie visher-

kenning volgen en een aantal gevangen vissen doorme-

ten en terugzetten. 

Jeugdpleinen op beurzen

Op veel hengelsport- en andere publieksbeurzen waar 

Sportvisserij Nederland met een stand aanwezig was, 

werd ook een jeugdplein ingericht. Op drie beurzen 

hebben ruim 2.000 kinderen het jeugdplein bezocht. Ze 

maakten zelf een tuigje, snoekonderlijn, karperonderlijn 

of een ‘vlieg’. Naast deze activiteit kregen zij van de 

gediplomeerde jeugdbegeleiders informatie over vissen 

in het algemeen. 

Onder begeleiding van een vismeester krijgen basisschoolleerlingen ook een praktijkles vissen. 
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 hoofdstuk 7

Wedstrijdvissen



Zowel de dames als de heren veroverden goud tijdens het WK Kust in Zeeland.

Het wedstrijdjaar 2012 was bijzonder en ener-
verend. Sportvisserij Nederland organiseerde 
met het WK Zoetwatervissen voor Dames en 
het WK Kustvissen voor zowel heren als dames 
twee wereldkampioenschappen in eigen land. 
Bovendien werden er veel prijzen gewonnen.  
Met vier maal goud en een bronzen plak gaat 
2012 met een gouden rand de boeken in. 

Gouden wedstrijdjaar

WK Kustvissen Junioren: drie plakken

De eerste grote internationale wedstrijd was in april het 

WK Kustvissen voor Junioren in Budva (Montenegro). Op 

een toernooi met een visserij die veel verschilt van die 

in Nederland, viste het team onder leiding van bonds-

coach Henri Karremans zich heel knap naar een gouden 

medaille. Vanaf dag één namen zij de leiding, om die in 

de daarop volgende drie wedstrijddagen niet meer af te 

staan. Ook in het individuele klassement toonde Oranje 

zich oppermachtig met goud voor Jeromy van Houdt en 

zilver voor Kees Gillissen.

Dubbel goud op WK Kustvissen

De Walcherse stranden waren eind oktober het toneel 

van het WK Kustvissen voor zowel de heren als de dames. 

De Nederlandse heren en dames deden het in eigen land 

heel goed. Hun inspanningen, zowel tijdens het toernooi 

als in de trainingssessies in de voorafgaande maanden, 

betaalden zich uit in een gouden medaille. Daarvoor 

moesten ze technisch en tactisch wel alles uit de kast 

halen, want het was tot op de laatste wedstrijddag bijzon-

der spannend. Het thuisvoordeel werd echter optimaal 

benut en de champagneflessen konden na afloop door 

beide Oranjeploegen worden ontkurkt. 

Bronzen plak bij WK Dames Zoet

Het wereldkampioenschap Zoetwatervissen voor dames 

vond half augustus plaats in Leeuwarden. Aan het Van 

Harinxmakanaal legden de Nederlandse dames beslag op 

de derde plaats. De ontwikkelingen voorafgaand aan het 

WK waren moeizaam. Vooraf waren twee deelneemsters 

vanwege onderlinge verwikkelingen uit het Nederlandse 

team geplaatst. Door tussenkomst van de rechter moest 

een deelneemster weer worden opgenomen in de selec-

tie. Met dit voortraject, de last-minute verandering in de 

samenstelling van het team en de moeilijke visserij als 

gevolg van de drukke scheepvaart tijdens de trainings-

week, was de bronzen plak een resultaat dat tot tevre-

denheid stemde bij de bondscoaches Jan van Schendel, 

Stefan Verhoeven en André Schipper. ‘Vooraf was een 



De trotse gouden winnaars van het WK Feeder.
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vijfde plaats de doelstelling, dan voelt het brons als een 

overwinning.’ Voormalig wereldkampioen Ingeborg Aude-

naerd viel met een vierde plek net buiten de prijzen in 

het individuele klassement.

Goud voor WK Feederteam

Op de Watersportbaan in Gent (België) werd begin juli 

door de Nederlanders ook goud gewonnen. Ditmaal 

bij het WK Feedervissen. De ploeg onder leiding van 

bondscoach Jan van Schendel wist de hooggespannen 

verwachtingen waar te maken. Het verschil werd pas aan 

het einde van de wedstrijd met een paar vissen gemaakt. 

Om het succes compleet te maken was er ook nog een 

zilveren plak voor Arnout van der Stadt in het individuele 

klassement.

Nog meer succes

Er waren nog meer wedstrijdsuccessen te noteren. Zo liet 

de Nederlandse ploeg tijdens de wedstrijd Meerlanden 

Zoet de concurrentie ver achter zich. Ook bij de zoute 

variant, de Meerlanden Boot, waren de Nederlanders 

sterk. Zo legden ze niet alleen beslag op de eerste plaats 

in het algemeen klassement, maar werden de eerste vijf 

plekken in het individueel klassement ook allemaal bezet 

door Nederlanders. Op de sterk bezette International 

Anglers Meeting in Duitsland werden de Nederlandse 

teams tweede en dertiende, met een derde plaats in het 

individueel klassement voor Sjors Milder. Tenslotte won 

het team van HSV De Edelkarper/SPRO brons op het WK 

Kustvissen voor korpsen, terwijl het korps van HSV West-

kapelle vierde werd op hun WK-debuut.

Coaching

De uitstekende prestaties van de Nederlands ploegen 

zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de 

bezielende leiding van de diverse bondscoaches. In 2012 

verzorgden de volgende personen de begeleiding van 

de wedstrijdvissers in de nationale teams Zoet: Jan van 

Schendel (senioren en feeder), Stefan Verhoeven (dames), 

André Schipper (junioren), Jan van de Bovenkamp (vetera-

nen) en René Koops (vliegvissen). De nationale teams Zout 

stonden onder leiding van Wil Franken (bootvissen), Frank 

van Schilt (kustvissen heren), Benny Wijnings (kustvissen 

dames) en Henri Karremans (kustvissen junioren).

Nationale Topcompetitie Karpervissen

In 2012 werd de Nationale Topcompetitie Karpervissen voor 

het eerst gehouden. De competitie werd gezamenlijk geor-

ganiseerd met De KSN. De groeiende populariteit van deze 

sportvisserijtak, gecombineerd met de wens van veel kar-

pervissers om zich in wedstrijdverband met elkaar te meten, 

lagen hieraan ten grondslag. Ruim 200 koppels schreven zich 

in voor de veertig beschikbare plekken. In vier wateren werd 

een parcours voor veertig koppels uitgezet. De vangsten 

tijdens de wedstrijden vielen tegen. Richard van Leeuwen en 

Corné Zwijnenberg werden de winnaars. 

Breedte- en topsport

De hiervoor besproken wedstrijdresultaten zijn voorbeel-

den van het topsportsegment van het wedstrijdvissen. In 

het kader daarvan organiseert Sportvisserij Nederland 

jaarlijks de Nationale Topcompetitie Zoet, Feeder, Kust-

vissen, Bootvissen en sinds 2012 dus ook Karpervissen. 

De wedstrijdvissers die deelnemen aan het wereldkampi-

oenschap, Europees kampioenschap en andere officiële 

interlandwedstrijden, zijn het jaar daarvoor door de 

bondscoaches geselecteerd uit de nationale selectie van 

de topcompetitiewedstrijden.

Naast de topsport is er ook het breedtesportsegment. In 

deze categorie kunnen wedstrijdvissers zich via regionale 

voorselectiewedstrijden plaatsen voor de diverse Neder-

landse kampioenschappen (Junioren, Senioren, Korpsen, 

Clubs, Feeder, Kust en Boot). De landelijke wedstrijden 

worden georganiseerd door de Commissie Organisatie 

Wedstrijden en het bureau van Sportvisserij Nederland, 

ondersteund door veel vrijwilligers uit de regio.

De dames wonnen brons tijdens het WK Zoet in Leeuwarden. 



Resultaten nationale wedstrijden

Sportvisserij Nederland heeft de reglementen en voorschriften voor de nationale wedstrijden sa-
mengesteld in navolging van de internationale wedstrijdregels van de Confédération Internationale 
de la Pêche Sportive (CIPS). Alle kampioenschappen zijn georganiseerd volgens deze regels. 

 = aantal deelnemers 
kl.pnt = aantal klassementspunten

Nk Zoetwater Junioren 15 september – Lage Vaart, Almere

- categorie A: 17 t/m 21 jaar – 2 vakken

NK 33  (2011: 34) – selecties 61  (2011: 73)

1. Kevin Inkenhaag, HSV Alkmaar e.o., Alkmaar 5.401 gram

2. Ramon Ansing, HSV de Rietvoorn, Kootstertille 2.515 gram

3. Kaylee Goedhardt, HSV Zaanstreek, Zaandam 4.098 gram

- categorie B: 13 t/m 16 jaar – 3 vakken

NK 49  (2011: 45) – selecties 140  (2011: 148)

1. Arjen Bakker, HSV O.K.O., Oosterwolde 2.617 gram

2. Yordi Dekkers, HSV ’t Alvertje, Zevenbergen 1.093 gram

3. Nick Koopmeiners, HSV ’t Alvertje, Zevenbergen  1.074 gram

- categorie C: 10 t/m 12 jaar – 2 vakken

NK 34  (2011: 34) – selecties 120  (in 2011 117)

1. Wesley Schellingerhoudt, HSV Alphen, Alphen ad Rijn 2.357 gram

2. Ruben v.d. Berg, HSV De Snoek, Harderwijk 1.295 gram

3. Tim van de Berg, HSV de Watergeus, Brielle 1.613 gram

Nk Zoetwater Individueel 1 september – Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille

NK 200  (2011: 189) – selecties 925  (2011: 927)

1. Bert Postema, HSV Ter Apel 14.836 gram

2. Thijs Lupsen, HSV Hoop Op Geluk, Nijkerk  6.487 gram

3. John Vasse, HSV ’t Baarsje, Woudrichem 6.397 gram

Nk Zoetwater korpsen 29 september – Kanaal Almelo – De Haandrik bij Hardenberg

NK 32 korpsen (2011: 31) – selecties 132 korpsen (2011: 131)

1.  HSV Stekelbaarsje, Arkel, bestaande uit  

Peter Zwerts, Sjors Milder, Ramon Pasmans, Noël Gulpen, Stefan Verhoeven 34 pnt. 2.627 gram 

2. HSV ’t Baarsje, Woudrichem 38 pnt. 2.433 gram 

3. HSV Viscollege VNK, Medemblik 39 pnt. 2.389 gram

NK Zoet senioren

Winnaars van:

NK FeederNK Clubs



Zoet U23

De winnaars van de Topcompetitie:

en de Feedermannen op het podium. Zoet senioren A
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Nk Clubs 12 mei – Kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis

NK 17 clubs (2011: 16), geen selecties

1. HSV Ons Genoegen, Roermond, bestaande uit  

Ton Post, Kaylee Goedhardt, Christian Surquin, Jack Valkenburg, Randy Roemen 16 pnt. 40.691 gram 

2. HSV Stekelbaarsje, Arkel 20 pnt.  41.663 gram

3. HSV Renswoude 20 pnt 31.511 gram

Nk feeder 8 september – Kanaal Gent-Terneuzen bij Westdorpe

NK 101  (2011: 87) – selecties 532  (2011: 576)

1. Arend ter Braak, HSV ’t Meuntje, Hasselt 15.580 gram

2. Gert Kamerhuis, HSV ’t Meuntje, Hasselt 13.086 gram

3. Arend Hup, HSV Ons Vermaak, Kampen 8.450 gram

Nk Vliegvissen 27 mei, Rijn-Schelde Kanaal in Tholen

NK 30  (2011: 30) 

1. Peter Elberse, ‘Elbi’ Midden Brabant 24 pnt.

2. Edward van der Heul, Fly Out 1 27 pnt.

3. Richard van Dongen, Daddy Longlegs 1 35 pnt.

Nk Baarsvissen 6 oktober, Anna Paulowna Polder

NK 58  (2011: 64)

1. Henk Roos, De Sander 90 stuks

2. Erick Maes, ‘t Voorntje 89 stuks

3. Jan de Jonghe, De Sander 82 stuks

topcompetitie Zoetwatervissen 8 wedstrijden van april t/m oktober

50  Senioren A (2011: 50) en 46  Senioren B (2011: 62)

10  Junioren U18 (2011: 13), 19  Junioren U 23 (2011: 23)

10  Dames (2011: 10) en 21  Veteranen (2011: 17)

dames:

1. Anja Groot 9 kl.pnt. 46.392 gram 

2. Anouk v.d. Belt 14 kl.pnt. 39.580 gram

3. Kaylee Goedhardt 18 kl.pnt. 25.945 gram

Junioren u18:

1. Johnno van de Haar 11 kl.pnt.  28.316 gram

2. Yordi Dekkers 16 kl.pnt. 30.705 gram

3. Nick Koopmeiners 22 kl.pnt. 25.435 gram

Junioren u23:

1. Sjors Milder 19 kl.pnt. 50.684 gram

2. Lennard Fransen 23 kl.pnt.  48.357 gram

3. Dylan Oomen 28 kl.pnt.  21.227 gram



senioren A-divisie:

1. Ron Steijvers 21 kl.pnt. 50.602 gram 

2. Jo Adriolo 23 kl.pnt. 42.163 gram

3. Arjan Klop 25 kl.pnt. 45.321 gram

senioren B-divisie:

1. Wim Fuhler 17 kl.pnt. 60.411 gram

2. Jos Jansen 23 kl.pnt. 19.726 gram

3. Hans Jacobs 30 kl.pnt. 21.521 gram

Veteranen: 

1. Joop Jansen  29 kl.pnt. 39.356 gram

2. Ad van Rossum 29 kl.pnt. 22.582 gram

3. Jo Langens 29 kl.pnt. 20.576 gram

topcompetitie feeder 4 wedstrijden van mei t/m oktober

94  (2011: 57)

1. Gerrit de Groot 4 kl.pnt. 55.852 gram

2. Arend Hup 7 kl.pnt. 23.375 gram

3. Dirk Ekkelenkamp 7 kl.pnt. 16.455 gram

topcompetitie karper 4 wedstrijden van mei t/m oktober

40 koppels (nieuw)

1. Richard v. Leeuwen / Corné Zwijnenburg 4 kl.pnt. 60.448 gram

2. Cor Jamin / John Sterkenburg 9 kl.pnt. 41.965 gram

3. Ton van der Bruggen / Kevin Sleutjes 11 kl.pnt. 27.483 gram

Nk kustvissen Junioren 29 september, Dintelhaven, Europoort

- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 15  (2011: 21)

1. Kristiaan Minderhoud, HSV Westkapelle 403 cm

2. Adriaan Dronkers, HSV Westkapelle 339 cm

3. Pim Fase, HSV De Zeebaars, Scherpenisse 216 cm

- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 16  (2011: 24)

1. Coen Fase, HSV De Zeebaars, Scherpenisse 194 cm

2. Jarno Elzinga, HSV Westkapelle 184 cm

3. Robin van Eekeren, HSV De Edelkarper, B. op Zoom 143 cm

Nk kustvissen dames 29 september, Europoort

21  (2011 :19)

1. Ilonka Rijnberg, HSV De Oosterscheldevissers, St. Maartensdijk  270 cm

2. Janet Verlinde, DZV De Eurovissers, Schiedam  178 cm

3. Miranda Verschuren, HSV de Makreel, St. Philipsland  134 cm 

De trotste winnaars van het NK jeugd in de categorie B. De winnaars van het NK jeugd categorie A. De gouden vissers van het NK Kust Dames. 
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Nk kustvissen Individueel en korpsen 3 november – Kijkduin bij Scheveningen

NK 226  (2011:217) – selecties 425 (2011: 435 ) 

1. Arjan Geelhoed, DZV De Eurovissers, Schiedam  328 cm

2. Arjan Rijnberg, HSV de Edelkarper, B. op Zoom  314 cm 

3. Rob Punselie, DZV De Eurovissers, Schiedam 296 cm

NK 24 korpsen (2011: 25) - selecties 72 korpsen (2011: 75)

1. 3e korps van HSV Westkapelle, bestaande uit  

Thomas van Sluijs, Kees Gillissen, Marien Flipse, Joël Koppejan, Bas van Hese 74 pnt. 666 cm

2. 2e korps DZV De Eurovissers, Schiedam 84 pnt. 455 cm

3. 1e korps HSV Zeevissen.com, Wezep 87 pnt. 497 cm

topcompetitie kustvissen senioren 24/11 en 15/12 – Cadzand en Groote Keeten

50  (2011: 60)

1. Mike Lubbers, HSV Vlissingen 35 pnt. 518 cm

2. Theo van Broeck, HSV Edelkarper, B. op Zoom 38 pnt.  390 cm 

3. Ruud van Noord, HSV De Eurovissers, Schiedam 40 pnt. 516 cm

topcompetitie kustvissen junioren/dames 17/11 en 8/12 – Dintelhaven en Mississippihaven

Junioren 15  (2011: 15):

1. Joeri Minderhoud, HSV Westkapelle 17 pnt. 1.009 cm 

2. Lennard Noorthoek, HSV De Makreel, St. Philipsland 20 pnt. 962 cm

3. Kristiaan Minderhoud, HSV Westkapelle 20 pnt. 953 cm

Dames 13  (2011: 14):

1. Clarinda van de Zande, HSV ’t Scharretje, Oud-Vossemeer 15 pnt. 1.189 cm

2. Linda v.d. Velde, HSV Oosterscheldev., St. Maartensdijk 15 pnt. 889 cm

3. Elaine Vredenburg, HSV De Snoek, Hippolytushoef 17 pnt. 870 cm

Nk Bootvissen 6 oktober– Oosterschelde vanuit Neeltje Jans

NK 25  (2011: 30) – Selecties 52  (2011: 57)

1. Piet Buijk, HSV, de Edelkarper, B. op Zoom 46 ex.  1.020 cm

2. Ernest Ripson, HSV De Edelkarper, B. op Zoom 43 ex. 979 cm

3. Louis van Bommel, HSV O.K.O., Oldebroek 47 ex. 933 cm

topcompetitie bootvissen 28/10, 11/11 en 2/12 – Neeltje Jans 10 

1. Arjan Rijnberg 16 pnt. 126 ex. 377 cm 19.490 gram 

2. Piet Buijk 19 pnt. 107 ex. 386 cm  16.230 gram

3. Frank van Schilt 21 pnt. 113 ex. 398 cm 18.290 gram

Bloemen, een medaille en een gedenkbord voor de winnaars van:

. NK BootvissenNK Kust senioren

Arjen Rijnberg werd gelauwerd voor zijn zege  

bij de TC bootvissen. 



Resultaten internationale wedstrijden

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

Wk Zoetwater korpsen 

28 mei – 3 juni - Mora/Cabecao, Portugal - 20 landen

16e plaats

Ek Zoetwater Individueel/Landenteams 18 - 24 juni – 

Mérida, Spanje - 23 landen

8e plaats 

Meerlanden Zoetwater 

4-8 juli – Florence, Italië - 6 landen

1e plaats

Team: Frans van Berkel, Patrick Broekhuizen, Arjan Klop, 

Thijs Lupsen, Christian Surquin en Luc de Werd; 

Coaches: Stefan Verhoeven, André Schipper

Nederland-België-duitsland-Luxemburg Junioren

17 en 18 augustus – Gent, België - 4 landen

3e plaats

NeduLux Zoetwater

3-4 augustus – Remich, Luxemburg

2e plaats

Wk Zoetwater dames 

20-26 aug. - Leeuwarden, Nederland - 15 landen

3e plaats / brons

Wk Zoetwater Junioren 

28 aug. – 2 sept. – Slovenië, Sevnica (U18) en Radece (U23)

U18 – 15 landen – 11e plaats

U22 – 18 landen – 17e plaats

Interland feeder 

14-15 april – Gent, België - 20 teams; 

3 Nederlandse teams - 3e, 4e en 9e plaats

Wk feeder 

7-8 juli – Gent, België - 22 landen

1e plaats / wereldkampioen

Team: Dirk Ekkelenkamp, Leo Koot, Theo Leijrik, Henk 

Roskam, Arnout van de Stadt, Peter van der Willik; 

Coaches: Jan van Schendel en Jack Valkenburg

2e plaats individueel: Arnout van de Stadt 

Wk Zoetwater Veteranen

7-12 aug. – River Mondego, Portugal - 7 landen

7e plaats

Wk Zoetwater Individueel/Landenteams 

9 – 17 september – Uherské Hradiste, Tsjechië - 37 landen 

17e plaats

Ek Vliegvissen 13 - 20 mei – Mortágua, Portugal - 12 lndn.

12e plaats 

Wk Vliegvissen 

3 - 10 juni – Bohinjska Bistrica, Slovenië - 26 landen

23e plaats

Wk Bootvissen 

1-8 september – in La Rochelle, Frankrijk - 14 landen

11e plaats 

Meerlanden Bootvissen

17-20 mei – Colijnsplaat (georganiseerd door Luxemburg)

1e plaats

Team: Rien van Eekeren, Ernest Ripson, Frank van Schilt, 

David van de Velde, Sjaak Verburg; coach: Will Franken

Wk kustvissen Junioren 

21 – 28 april - in Budva, Montenegro - 8 landen

1e plaats / wereldkampioen

Team: Adriaan Dronkers, Jeroen den Engelsman,  

Jeromy van Houdt, Kees Gillissen, Corné Westerlaken; 

Coaches: Henri Karremans en Frank Peene

 

Wk kustvissen Individueel/Landenteams heren 

13 – 20 oktober – Walcheren, Nederland - 16 landen

1e plaats / wereldkampioen

Team: Frank Dekker, Jan Hennekam, Mike Lubbers, 

Hendrik Jan Polhuijs, Jurgen van Rijswijk; 

Coach: Frank van Schilt

Wk kustvissen Individueel/Landenteams dames 

13 – 20 oktober – Walcheren, Nederland - 11 landen

1e plaats / wereldkampioen

Team: Wilma van Eekeren, Linda van de Velde,  

Christel Verhage, Miranda Verschuren, Sylvia Wesdorp; 

Coach: Benny Wijnings

Wk kustvissen korpsen 

20 - 26 mei – Mimizan, Frankrijk - 16 teams

3e plaats: Team HSV De Edelkarper

4e plaats: Team HSV Westkapelle

Engeland-België-Nederland kustvissen 

14-16 september - Koudekerke, Nederland - 3 landen

2e plaats



Een goede organisatie maakt het mogelijk dat honderdduizenden liefhebbers 

met plezier kunnen vissen. 
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 hoofdstuk 8

Organisatie
en 
structuur
Sportvisserij Nederland is een landelijke vereni-
ging. Het beleid en de begroting worden vastge-
steld door de leden - ofwel de federaties en de 
specialistenorganisaties - in de algemene leden-
vergadering. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Hierbij 
wordt zij gesteund door het bureau in Bilthoven. 

Sportvisserij Nederland vormt de koepelorganisatie van 

circa 580.000 aangesloten sportvissers, 850 lokale 

hengelsportverenigingen, 7 regionale federaties en 3 

landelijke specialistenorganisaties. 

Voor de belangenbehartiging in Europa is Sportvisserij 

Nederland aangesloten bij de European Anglers Alliance 

(EAA) en voor deelname aan de officiële internationale 

wedstrijden bij de Confédération Internationale de la 

Peche Sportive (CIPS).

Besluitvorming

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering op 9 juni in Doorn ging 

vooral over reguliere punten: het vaststellen van het jaar-

verslag, de jaarrekening, de (meerjaren)begroting en het 

(her)benoemen van bestuursleden. Tevens werd besloten 

tot een aanpassing van het huishoudelijk reglement in 

verband met de sinds 2011 gewijzigde bestuurssamenstel-

ling conform het beleidsplan ‘Sterker Samen Werken’ 

2010-2015. Verder werd besloten tot opheffing van het 

Fonds Verwerving Visrechten en deze gelden (292.500 

euro) over te maken naar de federaties naar rato van hun 

ledental.



Bestuur

De bestuursvergaderingen werden iedere zes weken 

gehouden. Gesproken werd onder meer over subsidie 

toekenningen uit het Fonds Verbetering Sportvisserij-

mogelijkheden, het Fonds Verwerving Visrechten, de 

voortgang van het beleidsplan 2010-2015, het opstellen 

van een meerjarenbegroting, de wedstrijden en WK’s in 

Nederland, visrechten / visstand en beroepsvisserij, de 

landelijke publiekscampagne over de VISpas, de rege-

ling rond de toestemmingen voor het nachtvissen en 

voor het gebruik van een derde hengel, aansluiting bij 

het NOC*NSF en de evaluatie van de nieuwe bestuurs-

samenstelling. Gestart werd met een bestuurlijke 

ronde langs de federaties en besloten werd de verga-

derintensiteit voor 2013 te intensiveren naar één maal 

per maand.

Uitreiking erespelden

De leden van de vier nationale teams die in 2012 wereld-

kampioen werden kregen vanwege hun verdienste voor 

de Nederlandse hengelsport de zilveren erespeld uit-

gereikt. Daarnaast werd door het bestuur besloten om 

ook aan Thijs Killaars, secretaris van de federatie Sport-

visserij Limburg, bij diens vertrek de zilveren erespeld 

toe te kennen vanwege zijn vele verdiensten voor de 

sportvisserij in Limburg en zijn inspanningen om van vier 

federaties tot één Limburgse hengelsportorganisatie te 

komen. Tevens ontving Rob van der Ploeg een zilveren 

erespeld. Hij is al jarenlang bestuurslid en zeer betrok-

ken bij de boa-activiteiten binnen Sportvisserij MidWest 

Nederland. Zo heeft hij onder meer voor een kwart van 

Nederland een gedegen controle en voorlichting van vis-

serijregels geregeld.

Aansluiting bij NOC*NSF

Vanaf 2007 was Sportvisserij Nederland bezig om 

aansluiting te zoeken bij de andere sportbonden in 

Nederland en lid te worden van het NOC*NSF. In novem-

ber werd door de ledenvergadering van het NOC*NSF 

positief besloten over het lidmaatschap van Sportvisserij 

Nederland. Hiermee is Sportvisserij Nederland vanaf 

januari 2013 qua grootte de derde sportbond van Neder-

land geworden. Het lidmaatschap betekent een verdere 

verankering van de hengelsport in de Nederlandse 

samenleving en tal van nieuwe mogelijkheden voor 

samenwerking met de andere sportbonden in Neder-

land en voor de ontwikkeling 

van de wedstrijdvisserij. Voor 

de aangesloten hengelsport-

verenigingen betekent het een 

gemakkelijkere ingang naar 

gemeenten onder andere voor 

het verkrijgen van medewer-

king en voor subsidies voor 

jeugdwerk. Na de toekenning van het predicaat Koninklijk 

in 2008 was de aansluiting bij het NOC*NSF een belang-

rijke mijlpaal voor de sportvisserij.

Bureau

Het personeelsbestand bleef in 2012 ongewijzigd. Er 

waren 47 medewerkers in dienst die gezamenlijk 44,1 

fte vervulden. Gerard de Laak vierde zijn 25-jarig 

dienstjubileum. 

Met de beroepskrachten van de federaties werd iedere 

twee maanden een gezamenlijk overleg gehouden om 

elkaar te informeren, werkzaamheden af te stemmen en 

samen op te pakken.

 

In het verslagjaar volgden elf studenten van mbo- en 

hbo-opleidingen een stage van twee tot zes maanden bij 

Sportvisserij Nederland. 

De directeur had ieder kwartaal overleg met de perso-

neelsvertegenwoordiging (PVT). Relevante zaken met 

betrekking tot Sportvisserij Nederland en het bureau 

werden doorgenomen. In overleg met de vakbond 

AbvaKabo FNV werd een nieuwe CAO voor 2011 en 2012 

overeengekomen, waarin enkele wettelijk opgelegde 

wijzigingen en een verruiming van de werktijden een plek 

kregen.

Het ziekteverzuimpercentage was gering en lag in 2012 

op 2,2 procent. 
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Jaarrekening 2012

Balans per 31 december 2012

Activa (€)  31 december 2012 31 december 2011

Vaste activa

Materiële vaste activa

Hard- en software  88.192  92.334

Inventaris  47.462  49.992

Voer- en vaartuigen  66.783  74.015

    202.437  216.341

Financiële vaste activa    

Effecten   266.999  253.067

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren  123.847  176.694

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen  0  9.816

Overige vorderingen en  

overlopende activa  1.417.094  1.128.789

    1.540.941  1.315.299

Liquide middelen   4.843.994  5.478.189

    6.854.371  7.262.896

     

Passiva (€)  31 december 2012 31 december 2011

Eigen vermogen (vrij besteedbaar)*  5.379.536  5.650.140 

Kortlopende schulden  

Crediteuren  211.565  317.107

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen  178.100  149.658

Overige schulden en  

overlopende passiva  1.085.170  1.145.991

    1.474.835  1.612.756

    6.854.371  7.262.896



Staat van baten en lasten 2012

  Bijstelling

(€) Resultaat 2012 Begroting 2012 Resultaat 2011

Baten

Afdrachten sportvissers  

(VISpas/Kleine VISpas) 6.748.911 6.775.000 6.765.028

Algemeen / vereniging 41.692 50.000 46.270

Advisering en begeleiding 68.700 80.000 205.389

Kennis en informatie 30.806 30.000 40.864

Communicatie 668.989 655.000 637.747

Educatie 12.735 15.000 13.520

Wedstrijden 120.139 125.000 97.794

 7.691.972 7.730.000 7.806.612

Lasten

Algemeen / vereniging 163.035 175.000 176.297

Belangenbehartiging 60.857 90.000 91.449

Advisering en begeleiding 242.839 260.000 276.805

Kennis en informatie 130.845 160.000 120.223

Visdocumenten en controle 1.430.315 1.450.000 1.392.716

Communicatie 1.486.678 1.520.000 1.536.454

Educatie 29.014 40.000 30.867

Wedstrijden 328.808 320.000 248.513

 3.872.391 4.015.000 3.873.324

Personeelskosten 3.117.529 3.075.000 3.078.489

Afschrijvingen  

materiële vaste activa 89.270 110.000 95.465

Overige bedrijfskosten 716.267 670.000 672.265

Som der bedrijfskosten 3.923.066 3.855.000 3.846.219

Bedrijfsresultaat -103.485 -140.000 87.069

Financiële baten en lasten 111.449 130.000 101.207

Bedrijfstechnisch resultaat 7.964 -10.000 188.276

Koerswijziging effecten 13.932 10.000 6.395

Balanstechnisch resultaat 21.896 0 194.671

Opheffing bestemmingreserve Verwerving

Visrechten ten gunste van federaties  -292.500

 -270.604

Resultaatbestemming:

- vrijval bestemmingsreserve -292.500

- toevoeging algemene reserve 21.896

 -270.604
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Bestuur Sportvisserij Nederland

Voorzitter

drs. M.A.J. (Menno) knip

Schuilenbergsweg 2, 7604 CD Almelo

T. 06-21713594

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

Erelid

A.J. sweep

E. Pinksterblomstraat 62, Oosterhout (NB)

Voorgedragen vanuit de leden

hengelsportfederatie Groningen drenthe

-

sportvisserij fryslân

s. (sjors) hempenius

George Emersonstraat 55, 9088 BG Wirdum

T. 06-43365422

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. 06-44944027

E. s.koppers@sportvisserijnederland.nl

 

sportvisserij MidWest Nederland

G. (Gerard) Roosloot

Persijnhof 2 A, 1862 DK Bergen (NH)

T. 06-52614536

E. g.roosloot@sportvisserijnederland.nl

sportvisserij Zuidwest Nederland

J.B.A. (Ben) Biondina

Veerweg 18 A, 4493 AS Kamperland

T. 06-29258749

E. b.biondina@sportvisserijnederland.nl

sportvisserij Limburg

t. J. M. (theo) Wilken

Van Heylerhofflaan 8, 6211 KA Maastricht

T. 06-44453231

E.  t.wilken@sportvisserijnederland.nl

Adressen (per 8 juni 2013)



Commissaris wedstrijden 

Zoet

W. (Willem) Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede  T.  06-28613229

Zout

R. (Ron) Gatowinas, De Garst 50, 1785 RK 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

R. (Rens) de Jong, De Weel 97, 1777 MZ Hippolytushoef  T. 06-37131997

h. (hendrik) Molenvliet, Orionweg 5, 1973 TA IJmuiden  T. 06-13428412

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

s. (stefan) Verhoeven, Pas. v. Beugenstraat 32, 5061 CS Oisterwijk  T. 06-51549927

J. (Jack) Valkenburg, Ambrozijnberg 178, 4707 MP Roosendaal  T. 06-50507498

Zout

W. (Wil) franken (bootvissen), Gagelboslaan 33, 4623 AA Bergen op Zoom   T. 06-22807651

h. (henri) karremans (kustv. junioren), Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen   T. 06-23023992

A. (Arthur) van tienen (kustv. heren), Glidkruid 13, 3137 WG Vlaardingen  T. 06-12373589

B. (Benny) Wijnings (kustv. dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord  T. 06-51073476



De meeste zeesportvissers vissen vanaf het strand of een strekdam (80 procent), de rest vanaf een boot.
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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

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 2013)

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

Niels Brevé Josje Peters

Gerrit van Eck Paul Wijmans 

Cluster kennis & informatie

Jaap Quak (hoofd)

Willie van Emmerik Remko Verspuij

Connie Kolfschoten

Cluster visdocumenten & controle

toine Aarts (hoofd)

Frans Boonstra  Gerben Koopmans

Frans Jacques Ruud Pannekeet

Paula Klarenbeek Kitty Zaal

Afdeling Communicatie en Educatie

onno terlouw (hoofd)

Joran Bal Mecheline Muts - Thissen

Danny Bok Piëtte van Hoorn

Sjoerd Boomsma Ed Stoop

Evert Dijkhof Adrie van der Veen-Speek

Gerwin Gerlach Robert de Wilt

George Hampsink Bert Zoetemeyer



Streetfishing is populair bij jongeren.
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Er zijn in 2012 door Sportvisserij Nederland ook 89.600 Kleine Vispassen verstrekt aan niet-aangesloten sportvissers. 

In 2011 waren dat er 96.635 en in 2010 104.456.

Overzicht aantal aangesloten sportvissers

Federatie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aantal  

verenigingen eind 

2012

Groningen Drenthe 48.823 49.556 50.667 51.009 51.920 51.615 177

Friesland 25.691 26.099 27.914 29.209 31.139 32.052 33

Oost-Nederland 57.897 59.290 61.925 64.002 67.797 68.800 72

MidWest Nederland* 100.334 104.964 110.465 113.970 118.850 121.953 108

Midden Nederland 38.226 38.430 40.320  41.021 43.337 43.305 101

Zuidwest Nederland 124.807 128.948 133.662 137.135 141.076 141.268 248

Limburg 29.335 28.463  29.506 28.660 29.903  30.008 115

Totaal 425.113 435.750 454.459 465.006 484.022 489.001 854

*  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. De genoemde aantallen bij NoordWest Nederland in de jaren voor 2012 bevatten ook het aantal sportvissers 
die voorheen waren aangesloten via de inmiddels gefuseerde federaties. 



Adressen sportvisserijorganisaties

Nationaal

Sportvisserij Nederland 

Leijenseweg 115, Postbus 162

3720 AD Bilthoven

T. 030-6058400 F. 030-6039874

E. info@sportvisserijnederland.nl 

I. www.sportvisserijnederland.nl 

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)

(Voorheen KarperStudiegroep)

Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam. 

E. info@deksn.nl 

I. www.deksn.nl 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)

I. Boersma, 

Schermerhornstraat 112, 8015 AB Zwolle

T. 06-50510055

E. secretaris@snoekstudiegroep.nl

l. www.snoekstudiegroep.nl

Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)

s.P.E. spendel, 

Heinsiuslaan 19, 3445 XG Woerden

T. 06-11363005

E. silversterspendel@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.eu

I. www.eaa-europe.org

Confédération Internationale de la Pêche Sportive 

(CIPS)

Viale Tiziano, 70, IT - 00196 Roma, Italia

T. +39 06 368 582 38

E. segreteria@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

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 

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

t. J. M. Wilken

Van Heylerhofflaan 8, 6211 KA Maastricht

T. 06-44453231

Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond 

T. 0475-350053

E. info@sportvisserijlimburg.nl 

I. www.sportvisserijlimburg.nl



Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl


