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Hoofdstuk 1 
Hoofdlijnen van 2013 

 

 

In 2013 is vooral ingezet op het vergroten van het gebruik van bestaande producten en 

diensten van Sportvisserij Nederland. Uitvoering werd gegeven aan het beleidsplan 

Sterker Samen Werken 2010-2015. Doelen waren onder meer het versterken van 

positieve beeldvorming in de samenleving, ledenwerving en het verbeteren van de 

visstand en bevisbaarheid van viswateren. Ofwel meer en betere mogelijkheden voor de 

sportvissers. Daarnaast was de inzet gericht op ondersteuning van de 

hengelsportverenigingen en samenwerking met de regionale hengelsportfederaties. 

 

Groei zet door 

Eind september werd de grens van 500.000 aangesloten sportvissers overschreden. Eltjo Klomp 

werd persoonlijk door Ed Stoop gefeliciteerd als nieuw lid van hengelsportvereniging Hilversum. 

Uiteindelijk werd het jaar beëindigd met 509.000 sportvissers aangesloten bij een 

hengelsportvereniging (VISpashouders) en bijna 81.000 sportvissers die een Kleine VISpas 

aanschaften. 

In 2006 telden de hengelsportverenigingen binnen Sportvisserij Nederland nog 353.000 

aangesloten sportvissers. De invoering van de VISpas, landelijke publiciteitscampagnes, een 

verbeterde ledenadministratie én de eigen handhaving door ruim 1.200 hengelsportcontroleurs van 

verenigingen en 130 Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de federaties liggen aan deze 

enorme groei ten grondslag. 

 

In het donker 

Een directe verruiming van de mogelijkheden voor vele sportvissers was de invoering in 2013 van 

de extra toestemming voor het nachtvissen en het gebruik van drie hengels bij de VISpas. Hier 

werd met name door vele karpervissers gebruik van gemaakt. Ook is wederom het aantal wateren 

fors uitgebreid waarin met de VISpas mag worden gevist. 

 

Toegangspoort open 

Slechts na grote politieke druk, waarbij ook organisaties en instanties in het buitenland moesten 

worden gemobiliseerd, lukte het om de regering te laten besluiten de Haringvlietsluizen op een kier 

te gaan zetten. In 2018 moet dit werkelijkheid worden. Een open Haringvliet is voor tal van 

vissoorten van levensbelang om van zout naar zoet water en vice versa te kunnen trekken en het 

is cruciaal voor de vele investeringen die in Nederland en het buitenland zijn gedaan voor 

beekherstel en vismigratievoorzieningen. 

 

Stop overbevissing, herstel visstand 

Zwaar geschut was ook nodig om overheden te bewegen na jaren weer tot een gezonde natuurlijke 

visstand in het IJsselmeer te komen. Pas na tal van onderzoeken, adviezen en uiteindelijk vooral 

juridische procedures zagen de omliggende provincies in dat het met de visstand dramatisch is 

gesteld. Vervolgens werd in 2013 samen met Sportvisserij Nederland en anderen gewerkt aan een 

plan om de overbevissing te stoppen en de beroepsvisserij zeer drastisch te beperken. Nu is het 

nog aan het ministerie van Economische Zaken om maatregelen te nemen. 

 

Mogelijkheden 

Veel is gedaan in 2013 aan onderzoek en uitzet van vis: haaien, kwabaal, kruiskarper, meerval, 

aal, elft en nog veel meer. Via vliegtuigtellingen en enquêtes wordt het sportvisserijgebruik in kaart 

gebracht, waarmee richting overheidsplannen visstekken behouden kunnen worden. Door het 

geven van subsidie konden tal van nieuwe voorzieningen voor de sportvissers worden aangelegd. 

Door federaties en Sportvisserij Nederland werd aan hengelsportverenigingen diverse 

ondersteuning gegeven. Een nieuwe cursus visstandbeheer is voor vrijwilligers gestart. 
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Bereik samenleving 

Er was op televisie, radio, internet en in kranten veel positief nieuws over de sportvisserij te zien 

en te horen. Veel vrije publiciteit werd door Sportvisserij Nederland gerealiseerd. Ook de eigen 

media hadden een groot bereik, waarbij de impact van de digitale media steeds meer toeneemt. 

Sportvisserij Nederland is digitaal zeer actief en de nieuwe app MijnVismaat werd nationaal 

onderscheiden met een Dutch Interactive Award.  

 

Wisselvallig 

Bij de wedstrijdvisserij werden hoofdzakelijk bij de jeugd aansprekende internationale resultaten 

behaald. Sjors Milder uit Limburg wist bij het WK Jeugd Zoet in Frankrijk het zilver te veroveren na 

eerder in 2010 in Italië al wereldkampioen te zijn geworden. In het Spaanse Melilla behaalde de 

jeugd knap het brons op het wereldkampioenschap kustvissen. Andere nationale teams eindigden 

dit jaar bij belangrijke wedstrijden in de middenmoot of soms in de achterhoede. Uniek was de vijf 

uur durende live uitzending van de Engelse viswedstrijd Fish ‘O’ Mania op RTL7 die mede dankzij 

inspanningen van Sportvisserij Nederland werd gerealiseerd. De Nederlandse topvissers die hieraan 

deelnamen wisten een verdienstelijke vierde plaats te halen. 

 

2013 was een geslaagd en boeiend jaar. Dit jaarverslag geeft u een beeld van de vele activiteiten 

van Sportvisserij Nederland in 2013. 

 

 

 

Menno Knip   Joop Bongers 

Voorzitter   Directeur 
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Hoofdstuk 2  
Belangenbehartiging  
 
Het doel van Sportvisserij Nederland is het bevorderen van de sportvisserij en 
sportvisserijmogelijkheden. Naast het streven naar aantrekkelijk viswater en een helder, 
toegankelijk vergunningensysteem, richt de organisatie zich op de vis zelf. Een gezonde 
en aantrekkelijke visstand vormt immers de basis voor de sportvisserij.  
Het opbouwen en onderhouden van goede relaties met overheden en andere bepalende 
organisaties speelt bij dit alles een essentiële rol. Dit maakt het mogelijk de benodigde 
informatie te verkrijgen en/of te verschaffen om invloed uit te kunnen oefenen op 
besluitvormingsprocessen.  
 

Zorg om de visstand 
 
Verandering 
Signalen uit het veld geven aan dat de hoeveelheid vis in de Nederlands binnenwateren drastisch 
afneemt en dat de soortensamenstelling verandert. Voor Sportvisserij Nederland is dit een reden 
om dit onderwerp hoger op de politieke agenda te krijgen. Zowel de PVDA als het CDA hebben in 
de Tweede Kamer vragen gesteld over de veranderende visstand in Nederland. Het ministerie van 
Economische Zaken heeft toegezegd in het voorjaar van 2015 te komen met een tussenevaluatie 
over de visstand in de Nederlandse binnenwateren.  
 
Haringvlietsluizen op een kier 
De Haringvlietsluizen vormen één van de belangrijkste doorgangen van zee naar de Nederlandse 
en Duitse binnenwateren. Mede naar aanleiding van intensieve lobby door Sportvisserij Nederland 
en Vereniging Natuurmonumenten -en zelfs het mobiliseren van buitenlandse instanties en 
organisaties- hebben D66 en de PvdA met succes een motie ingediend, waarin de regering werd 
verzocht aan de slag te gaan met de uitvoering van het Kierbesluit. Dit omdat er geen voortgang 
zat in de uitvoering. Internationale verdragen verplichten Nederland werk te maken van 
natuurherstel en vismigratiemogelijkheden in het Deltagebied. De motie werd aangenomen en de 
minister van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd dat de Haringvlietsluizen in 2018 eindelijk op 
een kier gaan.  
 
Licht aan de horizon voor vismigratierivier 
De Afsluitdijk wordt de komende jaren gerenoveerd. Sportvisserij Nederland, de Waddenvereniging 
en anderen hebben in 2012 een plan ingediend om een vismigratierivier in de dijk aan te leggen. 
Deze unieke vismigratierivier moet de trek mogelijk maken tussen IJsselmeer en Waddenzee voor 
vissoorten die niet of nauwelijks de Afsluitdijk kunnen passeren. Het Rijk, provincies en gemeenten 
hebben in 2013 samen 1,5 miljoen euro financiële steun toegezegd voor uitwerking van dit project.  
In de komende twee jaar moet een onderzoeks- en planfase leiden tot het meest optimale ontwerp 
en bijbehorende kostenraming. Eind 2015 wordt een besluit genomen over de daadwerkelijke 
aanleg van de vismigratierivier.   
 
Masterplan IJsselmeer       
De visstand in het IJsselmeer is al jarenlang heel slecht. Diverse milieufactoren zijn veranderd en 
er komen door de overbevissing door de beroepsvisserij hoofdzakelijk nog slechts éénjarige vissen 
voor. Diverse onderzoeken en adviezen van commissies geven aan dat de beroepsvisserij zeer 
sterk moet worden gereduceerd en gereorganiseerd. Uiteindelijk wisten Sportvisserij Nederland en 
de Vogelbescherming via juridische Natura 2000-procedures het verlenen van diverse 
vergunningen aan de beroepsvisserij te blokkeren en bestuurlijke aandacht voor de slechte 
visstand te verkrijgen. Dit deed de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland in de zomer 
van 2013 besluiten een masterplan op te stellen om te komen tot een verbetering van de visstand 
op het IJsselmeer. Sportvisserij Nederland maakt deel uit van de ingestelde stuurgroep. Om het tij 
te keren is een aantal forse maatregelen nodig. Het masterplan zal begin 2014 gereed zijn.  
 

Bevisbaarheid zee 
 
Europoort en Maasvlakte behouden voor hengelsport 
Door een gezamenlijke lobby van Sportvisserij Nederland, de federatie Sportvisserij Zuidwest 
Nederland, de handel en de hengelsportvereniging Groot Rotterdam, zijn de plannen van het 
havenbedrijf Rotterdam ingetrokken om het sportvissen binnen het Europoortgebied te verbieden. 
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Het afsluiten van de visstekken in het Europoort- en Maasvlaktegebied zou een enorme aderlating 
zijn voor de zoute sportvisserij. Na constructief overleg met alle betrokken partijen handhaaft het 
havenbedrijf het huidige toestemmingsbeleid. De sportvisserijsector gaat in 2014 met de 
Gemeente Rotterdam en het havenbedrijf een vervolgtraject uitstippelen.  
 
Sportvisserij vanaf de pieren van IJmuiden     
De pieren van IJmuiden zijn de belangrijkste zeevisstek in de Randstad. Sportvisserij Nederland en 
de federatie Sportvisserij Midwest Nederland spannen zich al jaren in om het vissen vanaf de 
pieren goed mogelijk te maken en investeren daar het nodige geld in. In 2013 werd de 
overeenkomst met een beroepsvisserijbedrijf uit IJmuiden voortgezet om geen staande netten vlak 
aan de buitenzijde van de pieren te plaatsen.  
Ook was er overleg met de gemeente Velsen over de mogelijkheid om de VISpas te introduceren 
voor de visserij vanaf de pieren, teneinde sturing aan de visserij te kunnen geven en een bijdrage 
van de zeesportvissers te verkrijgen voor de inspanningen van de georganiseerde hengelsport. 
Juridische en organisatorische aspecten werden beschreven in een startnotitie en ambtelijk 
geaccordeerd. Daarmee is de weg vrij voor de gemeente dit om te zetten naar een voorstel om de 
VISpas via de plaatselijke verordening verplicht te stellen.  
 
Baglimit zeesportvisserij 
Na jaren van overleg tussen Sportvisserij Nederland, de politiek en het ministerie van EZ, besloot 
dit ministerie in juni tot de invoering van een baglimit voor de zeesportvisserij. Hiermee moet de 
illegale verkoop van vis door niet-beroepsvissers worden tegengaan. De baglimit betreft kabeljauw 
en zeebaars, waarvan door niet -beroepsvissers maximaal 20 kilo of 25 stuks per visdag mag 
worden behouden. In de besluitvorming over dit onderwerp heeft meegewogen dat 98 procent van 
de sportvissers op zee nooit het maximum van de gestelde vangstlimiet zal vangen en dus niet zal 
worden beperkt. De baglimitregeling lijkt vooralsnog niet tot grote bezwaren te leiden voor 
sportvissers en Sportvisserij Nederland zal de ontwikkelingen rondom de illegale verkoop van vis 
nauwlettend blijven volgen.  
 
Varen en vissen in windparken 
Gedurende dit verslagjaar vroegen twee windenergieprojecten aandacht: de kabinetsbeslissing 
voor een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van windmolenparken binnen de 12-mijlszone en 
het uitkomen van het voorontwerp Structuurvisie windenergie op de Noordzee. In de discussie en 
via het leveren van zienswijzen is aangegeven dat de noodzaak tot het verder ontwikkelen van 
duurzame energie, ook via de aanleg van windparken op zee, wordt onderschreven maar niet 
binnen de 12-mijlszone. Verder zou recreatief varen en vissen binnen windparken mogelijk moeten 
zijn. Een creatief beleid is vereist om de steeds beperkter wordende ruimte op zee op een goede en 
verantwoorde manier te gebruiken.  
 
Sportvisserij tekent VIBEG-akkoord 
Sportvisserij Nederland is in het najaar van 2013 toegetreden tot het akkoord Visserij in 
Beschermde Gebieden, het zogeheten VIBEG-akkoord. Het betreft een akkoord tussen de 
sportvisserij, beroepsvisserij, natuurorganisaties en de rijksoverheid om de Natura 2000-doelen in 
de Noordzeekustzone en de Vlakte van Raan te realiseren. Sportvisserij Nederland doet mee in het 
akkoord, ondanks dat sportvisserijactiviteiten geen negatieve effecten hebben op de te behalen 
natuurdoelen. Vanuit een brede verantwoordelijkheid zal Sportvisserij Nederland verdere innovatie 
en een pakket van maatregelen in de visserijsector stimuleren, waarmee de Natura 2000-doelen in 
de gebieden van de kustzone kunnen worden gerealiseerd.  
 
Nationaal Platform zeehengelsport  
Het Platform zeehengelsport wordt gefaciliteerd door Sportvisserij Nederland en wordt voorgezeten 
door Ben Biondina, bestuurslid van Sportvisserij Nederland. Het platform fungeert als denktank en 
als klankbordgroep betreffende relevante zaken in de zeesportvisserij.  
Het platform kwam in 2013 vier keer bijeen. De Nederlandse Charterboot Vereniging voegde zich 
ook bij het platform. Besproken onderwerpen waren onder meer de baglimit, zeebaarsbeheer, 
windenergie op zee, VIBEG, veiligheid en internationaal beleid.  
 

Internationale samenwerking 
 
Fred Bloot voorzitter EAA 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de European Anglers Alliance eind augustus in het 
Noorse Bergen, is Fred Bloot verkozen tot nieuwe voorzitter. Bloot, tevens adjunct-directeur van 
Sportvisserij Nederland, stelt zich ten doel om zijn voorzitterstermijn te gebruiken om jongeren te 
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inspireren zich voor Europese sportvisserijonderwerpen in te gaan zetten. Europa wordt niet 
gemaakt door beleidsmakers, maar door samenwerking op de werkvloer. 
 
Bezoek Engelsen  
Op 21 mei werden vertegenwoordigers van de Engelse Fisheries Enforcement Agency (FEA) van de 
Angling Trust ontvangen in het kantoor in Bilthoven met aansluitend een praktijkbezoek op 
controlelocaties in de regio Amsterdam.  
Doel van het bezoek was om de FEA te informeren en te laten zien hoe Sportvisserij Nederland de 
handhaving gestalte geeft door het inzetten van vrijwilligers uit de georganiseerde hengelsport. 
Ingegaan werd op de structuur van sectorale handhaving, het werven, opleiden en binden van 
controleurs in de sportvisserij, de samenwerking met federatieve opsporingsambtenaren en hun rol 
als handhaver en ambassadeur van de sportvisserij. 
 
Jeugdconferentie in Londen 
Begin november vond in Londen een Europese conferentie plaats over het thema ‘Jongeren en 
sportvissen’, georganiseerd door de EAA en de Angling Trust. De deelnemende landelijke 
organisaties, waaronder Sportvisserij Nederland, presenteerden hun jeugdprojecten en -
programma’s. Er was onder meer ruim aandacht voor de mogelijkheden van social media, waar 
vooral jongeren veel gebruik van maken. Verder werden voorbeelden aangehaald over 
samenwerkingsverbanden tussen scholen, verenigingen, overheid en bedrijven.   
 
Gemeenschappelijk visserijbeleid 
De herziening van het Europese Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) werd in de tweede helft 
van 2013 in Brussel geaccordeerd. Helaas kreeg na het overleg van de EU-commissie, Visserijraad 
en het EU-parlement een motie, waarbij het voorzien in goede mogelijkheden voor recreatieve 
visserij zou worden toegevoegd aan de GVB-doelstellingen, onvoldoende steun. Ondanks de 
politieke erkenning door het EU-parlement van het recreatieve- en sportvisserijbelang, is daarmee 
niet gerealiseerd waarvoor de EAA zich al jaren inzet. De EAA zal zich met de leden, waaronder 
Sportvisserij Nederland, echter blijven inzetten voor erkenning van dat belang. 
Een grote stap voorwaarts in de GVB-herziening, die op 1 januari 2014 ingaat, is de invoering van 
de aanlandplicht voor alle beroepsmatige gevangen vis (ook zogenaamde discards).  
De EAA is vertegenwoordigd in de RAC’s (Regionale adviesraden), welke adviseren over de 
concretisering van het Europese visserijbeleid voor de zoute visserijregio’s. In september 2013 
vond de general assemblee van de Noordzee RAC plaats in Kopenhagen onder voorzitterschap van 
Jan Willem Wijnstroom, beleidsmedewerker bij Sportvisserij Nederland, met als gast de nieuwe 
visserijminster van Denemarken.  
 
Zeebaars 
De zeebaars heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot dé zoute sportvis. Helaas loopt het 
zeebaarsbestand hard achteruit. De International Council for the Exploitation of the Sea, ICES, 
waarschuwt voor de verslechterende zeebaarsstand. 
Naar aanleiding van de alarmerende berichten zijn Sportvisserij Nederland en de EAA een lobby in 
Den Haag en Brussel gestart voor behoud van de zeebaarsstand en een nieuwe kijk op de zeebaars 
als sportvis. Gezamenlijk hebben zij een pakket van maatregelen opgesteld mede vanuit de 
achtergrond dat de zeebaars een grote sociale en economische waarde vertegenwoordigt voor de 
sportvisserij. 
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Hoofdstuk 3  
Advisering en begeleiding  
 
De sportvisserij in Nederland is gebaseerd op twee pijlers: een goede visstand en goede  
sportvisserijmogelijkheden. Dit gevarieerde werkveld vergt een breed scala 
ondersteunende werkzaamheden van Sportvisserij Nederland: van praktische adviezen 
over inrichting en beheer van visvijvers tot internationaal wetenschappelijk onderzoek 
naar het trekgedrag van haaien. 
 

Onderzoek en uitzet vis 
 
Merkprogramma haaien en roggen 
Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn door charters (licentiehouders) haaien gevangen in het 
kader van het haaien en roggen-merkprogramma. Het merkprogramma van de (gevlekte) gladde 
haaien leverde in 2013 maar liefst 962 gemerkte haaien op en 30 terugmeldingen (2012: 572 met 
9 terugmeldingen). Als bijzondere hengelvangsten zijn diverse hondshaaitjes gemeld, enkele 
pijlstaartroggen en een jonge stekelrog. De eerste vangst vond plaats op 28 mei, de laatst op 22 
oktober. Via IMARES en de visafslagen Vlissingen en Scheveningen zijn 8 haaien teruggemeld, via 
sportvissers 2 en het merendeel via Franse beroepsvissers of wetenschappers (IFREMER, ILVO en 
CEFAS) met 20 haaien. Dit jaar zijn voor het eerst ook haaien waargenomen in de Waddenzee. Alle 
sportvissers die een haai hebben gemeld, en waarvan het adres bekend is, ontvingen een attentie 
in de vorm van een T-shirt van Sharkatag en de zoekkaart haaien & roggen van de Noordzee.  
 
Sharkatag 
Het evenement Sharkatag 2013 op Neeltje Jans telde 300 deelnemers en leverde ruim 100 
gemerkte haaien op. Het contact met het Schotse Sharkatag-programma is verder uitgebouwd. De 
tussenresultaten van het haaienmerkprogramma zijn gepresenteerd tijdens de jaarlijkse European 
Elasmobranch Association conferentie op de Universiteit van Plymouth. In 2013 is ook een DNA-
onderzoek gestart in samenwerking met de Universiteit van Manchester. Dit om te zien welke 
soorten er worden gevangen in Nederland: de gewone gladde haai Mustelus mustelus en/of de 
gevlekte gladde haai Mustelus asterias.  
 
Gezonde Noordzee: 100 wrakken spooknettenvrij 
Subsidie van de Nationale Postcodeloterij maakte het mogelijk voor de Vereniging Kust & Zee, 
Stichting de Noordzee, de Noordzeeduikers GetWet en Sportvisserij Nederland om samen te 
werken aan een verbetering van de kwaliteit van de Noordzee. Tussen 2011 en 2013 werden 100 
wrakken spooknettenvrij gemaakt. Het wegsnijden van de netten (en het bevrijden van krabben en 
vissen) resulteerde in een sterke verbetering van deze unieke duiklocaties, maar ook in een 
duidelijke verbetering van de wrakvisserij en een toename van het visbestand.  
 
Platvis in de Polder 
Voor het project ‘Platvis in de Polder’ is in samenwerking met de federatie Sportvisserij Zuidwest 
Nederland een monitoringsplan opgesteld. In dit kader zijn de wateren intensief bemonsterd op 
bodemsoort, zuurstofgehalten en eventuele gelaagdheid. In het najaar is een advies voor de 
hengelsportverenigingen verschenen waarmee zij een uitzetplan kunnen opstellen voor hun 
viswateren. 
 
Herintroductie Elft in de Rijn 
Sportvisserij Nederland levert financieel en inhoudelijk een bijdrage aan een internationaal project 
voor herintroductie van de elft (Alosa alosa) in de Rijn. In 2013 werden een miljoen larven 
uitgezet, waarmee het totaal uitgezette larven sinds 2008 op ruim acht miljoen komt. In 2014 
moeten terugkerende elften de rivieren optrekken om te paaien. De optrek zal onder andere ook in 
Nederland worden gemonitord.  
 
Meerval in de Westeinderplassen 
In 2013 is het veldonderzoek naar de Europese meerval in de Westeinderplassen afgerond. In 
totaal zijn ruim 250 meervallen gevangen en voorzien van een PIT-tag, zodat ze individueel 
herkend konden worden. Aan de hand van een vangst-terugvangst-methode is met deze gegevens 
een populatieschatting gemaakt. Voor de Westeinderplassen betrof dit circa 3.000 stuks ofwel 
gemiddeld drie meervallen per hectare. Daarnaast zijn 30 vissen voorzien van zenders en een jaar 
lang continu gevolgd. Uit de verkregen data kon worden afgeleid dat de voor het gebied 
karakteristieke drijvende rietvelden, de zogenaamde rietzudden, een belangrijke rol spelen in het 
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voorkomen en overleven van de meerval in dit water. Ook bleken meerdere meervallen tijdens het 
onderzoek met zeer lage watertemperaturen (< 5 graden) actief te zijn. Volgens andere 
onderzoeken en beschikbare literatuur zou deze warmte minnende vis niet actief zijn bij een 
watertemperatuur onder de 12°C. De laatste data zijn in november verzameld.  
 
Meerval in de Oude IJssel 
In opdracht van de Federatie Midden-Nederland is onderzoek gedaan naar de meervalpopulatie in 
de Oude IJssel. De vangstmeldingen van de meerval door sportvissers nemen daar de afgelopen 
jaren flink toe, evenals de grootte van de gevangen vissen. Er waren zelfs exemplaren bij van 1,8 
meter. In totaal zijn tijdens het veldonderzoek ruim 70 meervallen gevangen tussen de 8 en 123 
centimeter. Uit dit onderzoek blijkt dat er een gezonde en zichzelf in stand houdende populatie van 
de Europese meerval op de Oude IJssel aanwezig is.  
 
Uitzetten zeelt in de Randmeren 
In 2013 is door federatie Sportvisserij MidWest Nederland 750 kilogram zeelt uitgezet in het 
Veluwemeer. In totaal is nu 1.500 kg (grote) zeelt uitgezet. Door Sportvisserij Nederland zijn alle 
zeelten gemerkt met een zogenaamde floy-tag. 
Door vangstmeldingen van sport- en beroepsvissers worden de gemerkte zeelten de komende 
jaren individueel gevolgd en wordt de groei, verspreiding en vangbaarheid vastgelegd. Zo kan het 
effect van de uitzetting van zeelt voor de sportvisser worden geëvalueerd. 
 
Karper 
De karper staat al een aantal jaren volop in de belangstelling bij de waterschappen vanwege het 
vermeende schadelijke effect van karper op de waterkwaliteit (vertroebeling). Waterschappen zijn 
daardoor terughoudend om mee te werken aan spiegelkarperprojecten (SKP) en zijn soms zelfs 
geneigd hier geen toestemming voor te geven.  
Sportvisserij Nederland heeft een ‘rekenhulp karperuitzet’ ontwikkeld waarmee de ontwikkeling van 
een karperbestand door uitzet van jonge spiegelkarpers voorspeld kan worden. Met behulp van 
deze tool kan voor veel projecten worden aangetoond dat de uitzet van lage dichtheden karper 
geen effect heeft op de waterkwaliteit. Deze rekenhulp is gebruikt voor SKP’s op de grote rivieren, 
op de Friese Boezem, de Oude IJssel, Zuiderzeeland en de Randmeren. 
Momenteel wordt gewerkt aan een integrale nota over karper, waarover afstemming is geweest 
met ecologen van waterschappen, de federaties en de KSN. Deze ‘karpernota’ wordt in 2014 
gepubliceerd.  
 
Aalreservaat Groningen 
In Groningen loopt een meerjarige monitoring van de ontwikkeling van de aalstand in wateren met 
en zonder beroepsvisserij. Dit gebeurt in het aalreservaat de Westerwoldse Aa en het 
Termunterzeildiep, waar een beroepsmatige bevissing op aal plaatsvindt. In het najaar is de 
aalstand door Sportvisserij Nederland voor de vierde keer gemonitord door middel van 
elektrovisserijen en fuikvisserijen. Na zes jaar lijken er duidelijke verschillen in de dichtheden aan 
aal te zijn tussen de beide watersystemen. 
 
Kwabaaluitzetting in de Beerze 
Bij het kwabaalproject wordt door Sportvisserij Nederland samengewerkt met het Belgische INBO 
(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en zes verschillende waterschappen. Samen met 
waterschap De Dommel zijn in 2013 voor de laatste keer juveniele kwabalen (2.000 stuks) uitgezet 
in de Beerze nabij Boxtel. Er is vijf jaar op rij kleine kwabaal uitgezet, waardoor er nu een bestand 
aanwezig is dat een natuurlijke leeftijdsverdeling kent. Door de analyses van watermonsters, 
verkregen door onder meer e-DNA (omgevings-DNA) kan de aanwezigheid van deze moeilijk 
vangbare, zeldzame vissen worden aangetoond. 
 
Hengelbemonstering exotische grondels 
Uit visstandbemonsteringen en geluiden van sportvissers blijkt dat vooral de zwartbekgrondel 
massaal voorkomt in de IJssel. In samenwerking met studenten van de AOC Sportvisacademie 
Groene Welle in Zwolle is gestart met het nader in kaart brengen van het bestand exotische 
grondels. Omdat grondels zich goed met de hengel laten vangen is ervoor gekozen om de hengel in 
te zetten als bemonsteringsinstrument. De studenten visten op verschillende delen van de IJssel, 
waarbij in een half uur één vierkante meter werd bevist. Het onderzoek kreeg veel aandacht van 
de landelijke media. 
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Inrichting en beheer van wateren  
 
Sportvisserijtellingen 
Van de Friese Boezem, de Randmeren, het Volkerak-Zoommeer, de Overijsselse Vecht en het 
Twentekanaal is in 2013 dankzij de inzet van veel vrijwilligers het sportvisserijgebruik in beeld 
gebracht. Voor regionale belangenbehartiging zijn dit belangrijke gegevens. Er zijn honderden 
sportvissers geïnterviewd en vanuit de lucht zijn er duizenden sportvissers geteld tijdens ruim 60 
vluchten. 
 
Bevisbaarheid Regge 
De rivier de Regge wordt in het kader van waterbuffering volledig heringericht waardoor visstekken 
verdwijnen. Het eens volledig gekanaliseerde water krijgt weer een natuurlijk karakter met 
meanders en overstromingsvlaktes. Samen met federatie Sportvisserij Oost-Nederland zijn de 
mogelijkheden onderzocht om de Regge bevisbaar te houden voor de sportvisser. Uit het 
onderzoek en een uitgebreide veldinventarisatie blijkt dat er helaas in de nieuwe situatie geen 
geschikte wedstrijdtrajecten meer aanwezig zullen zijn. De Regge blijft echter wel bevisbaar voor 
de recreatievisser. Het waterschap heeft toegezegd voor de viswedstrijden naar compensatie te 
gaan zoeken in nabij gelegen wateren met een lager ecologisch doel. Binnen de VBC Regge en 
Dinkel zal gekeken worden hoe trajecten daadwerkelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor 
wedstrijden. 
 
Bekrijten visvijvers 
Eind 2013 is na drie jaar een oriënterende proef afgerond met het bekrijten van visvijvers. 
Onderzocht werd of door bekrijten de baggerlaag zou afnemen. In een ven werd een reductie van 
13 procent van de slibdikte bereikt en in een kasteelgracht zelfs een reductie van 63 procent.  
 
Bijvoeren visvijvers 
Visvijvers met een dicht bestand aan karper zijn in Nederland goed mogelijk. Wel moet de vijver 
dan intensief worden beheerd en de vissen moeten in de zomer worden bijgevoerd, zodat zij een 
betere conditie hebben in de winter. Om de vangsten op een hoog niveau te houden, moet ieder 
jaar een deel van het bestand herbezet worden.  
Als proef is in 2013 door Sportvisserij Nederland bij zes verenigingen gestart met een project 
‘bijvoeren’. Aan het einde van het jaar is een enquête gehouden onder deze verenigingen. Vijf van 
de zes verenigingen zijn tevreden over het bijvoeren, omdat de vangsten beter zijn en de vissen er 
gezonder uitzien. 
 
Evaluatie aalscholverprojecten 
De afgelopen vijf jaar zijn verschillende proefprojecten uitgevoerd om de visstand te beschermen 
en te verbeteren in visvijvers die te lijden hebben van aalscholvervraat. In 2013 vond de 
eindevaluatie plaats. 
Totaal is sinds 2009 21.875 kg kruiskarper uitgezet in visvijvers van 83 hengelsportverenigingen. 
Dit werd gesubsidieerd door Sportvisserij Nederland. Bij de evaluatie in 2013 bleek dat nog maar 
30 procent van de deelnemende verenigingen tevreden was over de vangsten. 
In maart 2009 zijn in vier visvijvers gaaskooien geplaatst om vis te beschermen tegen 
aalscholvervraat. Bij de evaluatie geven alle vier de verenigingen aan positief te zijn over het 
resultaat van de geplaatste gaaskooien. Er is minder overlast van aalscholvers en de vangsten zijn 
beter. Verenigingen beoordeelden het project met gemiddeld een 7,7. Ook bevelen zij het project 
aan bij andere verenigingen. Uit visserijkundig onderzoek in 2013 in de vijvers kon echter geen 
verbetering van de visstand worden aangetoond. Dat kan ook komen omdat er met het elektrisch 
schepnet niet goed gevist kan worden nabij de -metalen- gaaskooien. Daarnaast kan de vis zich 
verstoppen tussen de gaaskooien tijdens het onderzoek. 
 
Online factsheets 
Door Sportvisserij Nederland is een online factsheetmodule ontwikkeld, die 
hengelsportverenigingen een eenvoudige manier biedt om voor hun viswateren het visserijbeleid 
aan te geven, uit te voeren en te bewaken. Gegevens worden binnen enkele minuten in de module 
verwerkt en vervolgens gepresenteerd in een factsheet. Hiermee wordt een beknopte weergave 
van het water gegeven en is in één oogopslag alle belangrijke sportvisserij-informatie zichtbaar. In 
totaal hebben het eerste jaar 43 hengelsportverenigingen en 5 federaties gebruik gemaakt van de 
online factsheetmodule. Er zijn bij elkaar 229 factsheets aangemaakt. 
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Kort Advies 
In 2013 zijn 35 Kort Advies-projecten uitgevoerd. Bij 23 projecten werd daarvoor een 
visserijkundig onderzoek uitgevoerd. De adviezen gaan over de (her)inrichting van viswateren en 
dienen veelal als basis voor verdere maatregelen door gemeenten en waterschappen. Tijdens de 
bemonsteringen werd incidenteel gebruik gemaakt van de sonar en/of sidescan om indicaties te 
krijgen van de aanwezigheid van vis en/of obstakels in het water. Daarnaast zijn voor negen 
verenigingen wateren bemonsterd in het kader van de cursus visvijverbeheer of viswaterbeheer. 
Bij diverse visserijkundige onderzoeken was de pers aanwezig. Ook kwamen schoolklassen uit 
groep 6, 7 en 8 van plaatselijke basisscholen kijken bij het visserijkundig onderzoek. Door de 
vismeester (soms van de federatie) kregen zij uitleg over de vangtuigen, visherkenning en het 
onderwaterleven. Daarnaast hebben kinderen zelf een aantal vissen gemeten en teruggezet. 
 
Overzicht korte adviezen in 2013 
a) Visserijkundig Onderzoek 
Plaats  Naam water    Opdrachtgever 
Heiloo   Karremel en stadswateren  HSV De Vroegte Wint 
Swolgen Knipmuts     HSV De Schol 
Heerlen  Weltervijver    HSV De Rietvoorn 
Hengelo  Konings Kleigat    HSV Ons Genoegen 
Hengelo  Campusvijver / vijver Salamanderstr. HSV Ons Genoegen 
Zwijndrecht Kijfhoek en Spoorsloot   HSF Zuidwest Nederland 
Tilburg   Fontysvijver    K.E.H.V. de Ruischvoorn 
Helden   Breeërpeel    HSV De Ruisvoorn 
Schijndel  Leemput    HSV Altijd Beet 
Echt   De Doort    HSV Sint Jan 
Puiflijk   Schipslei    HSV De Duikelaar 
Maasbree Vlasrooth    HSV De Vlasrooth 
Houten  Rondeel    AUHV 
Houten  Biezenplas    AUHV 
Nijkerk   Kanaal bij plas Watergoor   HSV Hoop op Geluk te Nijkerk 
Maasbree  Mortelsven    HSV De Vlasrooth 
Doesburg –  Oude IJssel    HSF Midden Nederland  
Doetinchem       
Waddinxveen  Petteplas    HSV Waddinxveen 
Scherpenzeel  Singels     HSV Ons Genoegen 
Woudenberg Gemeentewateren   HSV Ons Genoegen 
Borger   Eesergroen    HSF Groningen-Drenthe 
Nootdorp  Dobbeplas    Hoogheemraadschap van Delfland 
 
b) Schriftelijk Advies 
Plaats   Naam water    Opdrachtgever 
Geldrop  IJzeren Man (sonar)   HSV de IJzeren Man 
Herveld  Zandput    HSV De Steenkarper 
Nuth  Nierhoven    HSV V.I.N. (Vissen In Nuth) 
Bovenkarspel Broekerhaven    HSV De Vrolijke Visser/Het Grootslag 
Boxtel  Leijsenven     HSV Ons Genoegen 
Valkenswaard  Vijver 1 Venbergen (sonar)  HSV Venbergen 
Annen   Oude Haven    HSF Groningen-Drenthe 
Huissen Grote Bloem    HSV St Petrus  
Meijel   De Donk    HSV De Noordervaart 
Itteren   Grindgat    HSV Visstandverbetering Maas 
Leeuwarden  Camminghaburen   HSV Leeuwarden 
 
Visserijkundig onderzoek voor de cursussen Visvijverbeheer & Viswaterbeheer 
Plaats   Naam water    Opdrachtgever 
Kampen  Noorddiep    HSV Ons Genoegen 
Elst  Zandwinplaats De Witte Steen   HSV De Rietvoorn 
Heerenveen  Mercuriusvijver    HSV Heerenveen 
Axel   IJsbaanvijver    HSV Geduld Overwint Alles 
Etten-Leur Schoenmakerspark   HSV De Kleine Voorn 
Breda Singels Hoge Vucht    HSV De Baroniesche Hengelaars 
Grubbenvorst De Steeg    HSV ’t Voorntje 
America De Put      HSV De Put 
Oostrum  Wanssums Ven Vijver 4  HSV 't Alvertje 
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Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 
Aangesloten hengelsportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen bij Sportvisserij Nederland 
voor projecten die de sportvisserijmogelijkheden verbeteren. In 2013 zijn 23 aanvragen voor een 
bijdrage ingediend, waarvan er 17 zijn gehonoreerd.  
Daarnaast is in 2013 in het kader van het aalscholverproject met subsidie bij negen 
hengelsportverenigingen totaal 2.000 kg blankvoorn uitgezet en bij 17 hengelsportverenigingen 
totaal 5.000 kg kruiskarper. Aan één hengelsportvereniging is subsidie verleend voor het plaatsen 
van gaaskooien.  
Voor al deze projecten samen werd een bedrag van ruim € 100.000 door Sportvisserij Nederland 
uitgekeerd of toegezegd aan verenigingen en federaties. 
 
Overzicht goedgekeurde aanvragen Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 
Aanvrager     Maatregel / doel / project 
HSV Haarlem     Aankoop van een clubhuis 
HSF Sportvisserij Fryslan   Realisatie vijf vismigratievoorzieningen 
HSV De Zeelt, Bergh e.o.   Aanleg verhard pad naar parkeerplaats 
HSV de Voorn, Nieuwleusen   Aanleg vissteiger voor minder validen 
HSV de Brasem, Dalfsen   Aanleg vissteiger voor minder validen 
HSV de Rietvoorn, Doetinchem   Aanleg schuilplaatsen voor vis 
AUHV, Utrecht     Aanleg vissteiger 
HSV Den Helder    Aanleg twee visstoepen voor minder validen 
HSV De Ruischvoorn, Berkel en Rodenrijs Aanleg 40 vissteigers 
HSF Sportvisserij Zuidwest Nederland  Aanleg 20 vissteigers en visstoepen 
HSF Groningen Drenthe   Aanleg 25 vissteigers en toegangspad 
HSF Groningen Drenthe   Aanleg 6 hardhouten trappen 
HSV De Oirschotse Sportvissers  Aanleg schuilhut met berging en parkeerplaats 
Sportvisserijbelang Delfland   Aanleg 100 één-persoonsvissteigers 
HSV de Kruisweel, Kruisland   Aanleg 6 vissteigers 
HV De Peelvissers, Sevenum  Plaatsing windmolen voor peilbeheer visvijver 
HSF Sportvisserij Oost-Nederland  Aanleg 50 vissteigers 
 

Visstandbeheercommissies 
 
Visplanstelsel 
In juli 2013 informeerde het ministerie van Economische Zaken de VBC’s over de plannen om de 
Visserijwet aan te passen en daarmee het ‘visplanstelsel’ wettelijk te verankeren. De kern van de 
aangekondigde wetswijziging is dat alle visrechthebbenden in de toekomst verplicht worden om 
informatie over visuitzet en -onttrekking aan de waterbeheerder te melden. Het ministerie zal op 
basis van het visplan en het advies van de waterbeheerder beslissen of de maatregelen van de 
visrechthebbende mogen worden uitgevoerd. 
 
De VBC’s op de rijkswateren hebben daarbij ook te horen gekregen dat vanwege de ophanden 
zijnde wetswijziging er voorlopig geen nieuw visplan hoeft te worden gemaakt. In de praktijk 
hebben de meeste VBC’s op de rijkswateren daarom in 2013 nauwelijks activiteiten ondernomen. 
 
Waterschapsgebieden 
De situatie voor de waterschapsgebieden was anders. Sportvisserij Nederland heeft (wederom) een 
aantal VBC’s ondersteund bij het schrijven van visplannen. De visplannen voor de VBC 
Rivierenland, VBC Reest en Wieden, VBC Schieland en Krimpenerwaard en VBC Amstel, Gooi en 
Vecht konden worden opgeleverd. Daarnaast heeft ook advisering plaatsgevonden aan diverse 
VBC’s over uiteenlopende zaken. Geconstateerd werd dat een aantal VBC’s inmiddels aan de slag is 
gegaan met de uitvoering van het visplan. Zo is de VBC Rijn en IJssel in overleg gegaan met de 
waterbeheerder over onder andere waterplantenbeheer en gestart met een spiegelkarperproject.  
 
In 2013 heeft er met de overheden overleg plaatsgevonden over een toetsingskader voor visuitzet 
en visonttrekking. Naar verwachting zal er in 2014 een definitief kader verschijnen. De inzet van 
Sportvisserij Nederland is dat er voldoende ruimte blijft voor visuitzet en -onttrekking door de 
sportvisserij. Deze inzet past bij de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. 
 
Visbeleid waterschappen 
Een aantal waterschappen heeft een eigen visbeleid vastgesteld waarin onder andere de 
randvoorwaarden voor de sportvisserij en VBC staan beschreven. Voor de waterschappen Vallei en 
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Veluwe, Zuiderzeeland en Hollands Noorderkwartier zijn reacties hierop opgesteld en heeft er 
intensief overleg plaatsgevonden. Op een aantal punten gaven de beleidsnota’s van deze 
waterschappen de nodige zorgen, omdat de sportvisserij flink beperkt dreigde te worden. Voor 
waterschap Zuiderzeeland is nog niet duidelijk hoe het uiteindelijke visbeleid er uit komt te zien. 
Voor de andere twee waterschappen is de situatie voor de sportvisserij ten goede gekeerd. 
 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
De waterbeheerders zijn gestart met de nieuwe plannen voor de KRW voor de periode 2015-2021. 
In samenwerking met de federaties is bij een groot aantal waterschappen inspraak geleverd. Er is 
ingezet op voldoende ruimte voor medegebruik door de sportvisserij. Dit betreft zaken als  
bereikbaarheid en bevisbaarheid van de wateren, ruimte voor visuitzet en herstel van vishabitat. 
 

Wetenschappelijke publicaties 
 
De uit onderzoek verkregen kennis over vis wordt door Sportvisserij Nederland zo breed mogelijk 
gecommuniceerd. Naast het eigen blad VISionair spelen hierbij ook internationale 
wetenschappelijke tijdschriften een rol. 
 
Zalm in de Maas 
Eerder onderzoek wees uit dat smolts door obstakels als de waterkrachtcentrale Lith en de 
aanwezige stuwsluis-complexen, niet op natuurlijke wijze kunnen afzakken op de Maas en daardoor 
tijdens hun migratie een te gemakkelijke prooi vormen voor de aanwezige predatoren onder- en 
boven water. Sportvisserij Nederland schreef hierover in 2013 een wetenschappelijk artikel in 
samenwerking met VisAdvies, ATKB en RWS, dat werd gepubliceerd in de Journal of Coastal 
Conservation, 1-13 onder de titel ‘Exorbitant mortality of hatchery-reared Atlantic salmon smolts 
Salmo salar L. in the Meuse river system in the Netherlands.’  
 
Steur terug in Nederland 
Ook over de steur werd door Sportvisserij Nederland gepubliceerd in de Journal of Coastal 
Conservation ( 1-13). In samenwerking met ARK natuurontwikkeling, RWS, IRSTEA en VisAdvies 
verscheen er een publicatie met als titel ‘Exploring the possibilities of seaward migrating juvenile 
European sturgeon Acipenser sturio L., in the Dutch part of the River Rhine’. 
In de publicatie staan verschillende resultaten zoals de route die juveniele steuren van 1,5 kilo 
zwemmen om op natuurlijke wijze naar de Noordzee te gaan. Met gemiddeld 70 kilometer per dag 
volgt de steur de hoofdstroom van de Waal bij Kekerdom naar de Noordzee, via de Biesbosch, de 
Dordtsche Kil en Rotterdam. De route laat ook zien hoe het Rijnwater wordt omgeleid door de 
dichtgehouden spuisluizen van de Haringvlietdam.  
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Hoofdstuk 4   
Kennis en Informatie 
 
Het beschikken over kennis en informatie en het toepassen hiervan is onmisbaar voor 
het onderbouwen van visies, standpunten, adviezen en het uitvoeren van projecten. De 
(internationale) wetenschappelijke literatuur, vaktijdschriften, websites en eigen 
onderzoek vormen een belangrijke bron. Kennis en informatie worden ook verzameld uit 
eigen praktijkonderzoek. Door signaleren en attenderen wordt kennis en informatie 
ontsloten en beschikbaar gesteld. De kennisvragen zijn afkomstig uit de wereld van de 
sportvisserij, maar ook instanties, studenten en de advieswereld weten in toenemende 
mate de weg te vinden naar Sportvisserij Nederland.  
 

Gegevensverzameling en analyse 
 
Jaarlijks worden structureel data verzameld over vissoorten, visstanden en de sportvisserij. 
Doordat in de loop van de tijd de hoeveelheid data groeit, worden meer trendmatige analyses 
mogelijk, bijvoorbeeld over veranderingen in de visstand of trends in de sportvisserij.  
 
Piscaria  
Piscaria is een database die wordt gebruikt voor de opslag en analyse van visstandgegevens 
verzameld met ‘grote vistuigen’. Eind 2013 bevatte Piscaria visstandgegevens uit 631 projecten, 
met een totaal van 2131 bemonsteringen waarbij meer dan 450.000 vissen zijn gevangen. De 
huidige werkzaamheden bestaan uit het op aanvraag aanleveren van data, het invoeren van 
vangstgegevens en het updaten van de software. Samen met het Informatiehuis Water wordt 
gekeken of Piscaria kan worden gekoppeld aan de hele biologische monitoring van de Nederlandse 
wateren door de overheden.  
 
VISpas-database 
De VISpas-database bevat gegevens vanaf 2007. Hiermee kunnen intern analyses worden gemaakt 
van de ontwikkeling van het aantal VISpashouders en bijvoorbeeld het aandeel vrouwelijke leden 
van hengelsportorganisaties, de aantallen per leeftijdscategorie en de verspreiding binnen 
Nederland.  
  
Onderzoek Recreatieve Visserij 
Sinds 2009 vindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het project ‘Recreatieve 
visserij’ plaats. IMARES en TNS-NIPO voeren het onderzoek uit. Sportvisserij Nederland is 
betrokken bij de opzet en uitvoering. Een belangrijk onderdeel is het verzamelen en analyseren 
van gegevens van sportvissers. Iedere twee jaar houdt een grote groep sportvissers maandelijks 
een logboek bij. Dit gebeurde half 2010-half 2011 en half 2012-half 2013. Van dit laatste jaar 
worden de gegevens uitgewerkt. Hierdoor ontstaat actueel inzicht in onderwerpen als landelijke 
deelname, vangsten, bestedingen, frequentie en visduur. Bij sommige items is Sportvisserij 
Nederland kritisch over de juistheid van de toegepaste methodiek en plaatst zij dientengevolge 
vraagtekens bij de resultaten. 
 
Factsheets 
Op basis van literatuuranalyse zijn in 2013 factsheets uitgebracht over de verwachte effecten van 
temperatuurstijging op de anadrome Natura 2000-soorten en over de mogelijke stressremmende 
werking van keukenzout bij vissen. 
Verder is deelgenomen aan de commissie Rabbinge, ingesteld door staatssecretaris Dijksma, om 
een herberekening voor het streefbeeld aal te maken. Hieruit bleek dat Nederland conform het 
Europees aalbesluit handelt. 
Voorts is gepubliceerd in Het Waterschap, het tijdschrift van de Unie van Waterschappen, over de 
eisen die de visstand en de sportvisserij aan het waterbeheer stellen. 
 

Waterplantenbeheer  
 
Naar aanleiding van het groeiend aantal klachten van sportvissers over waterplanten is het project 
Waterplantenbeheer gestart. Het project wil een aanzet geven tot het bewuster en effectiever 
inzetten van de waterplantenbestrijding ten behoeve van de visstand en van de sportvisserij. Dit 
grote, meerjarige, project bestaat uit verschillende deelprojecten waarvan er een aantal in 2013 is 
uitgevoerd of opgestart.  
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Waterplanten zijn noodzakelijk voor een goede ecologische waterkwaliteit. Bij het herstel van 
onderwatervegetaties ligt de focus op het terugdringen van de overmaat aan voedingsstoffen in het 
water, het saneren van waterbodems en het herstellen van een natuurlijk(er) peildynamiek. 
Hierdoor is het doorzicht van plassen en meren sterk aan het verbeteren en keren waterplanten in 
een snel tempo terug. De grotere helderheid van wateren in combinatie met een fosfaatrijke 
bodem leidt echter op veel plaatsen tot een hoge bedekking van waterplanten. In toenemende 
mate beginnen waterplanten voor overlast te zorgen.  
 
Enquête waterplantenoverlast  
In het voorjaar van 2013 is een enquête gehouden onder zo’n 800 hengelsportverenigingen. De 
respons was 34 %. Meer dan de helft (54 %) van de respondenten ondervindt ernstige overlast 
van waterplanten, waardoor een deel van hun viswateren niet tot moeizaam bevisbaar is. De 
probleemlocaties liggen verspreid door heel Nederland en de problemen spelen zich af in allerlei 
verschillende watertypen.  
 
Maaien van sportvisserij ‘hot spots’  
Op een aantal belangrijke viswateren is ingezet op het bevisbaar houden van een aantal 
belangrijke visstekken (hot spots) door middel van frequenter maaien van kleine trajecten van een 
watergang. Dit gebeurde in het Oranjekanaal (federatie Groningen Drenthe) en de Keizersbeek 
(federatie Midden Nederland) in samenwerking met de betreffende waterschappen. Omdat het 
voorjaar vrij koud was, wordt het project met een jaar verlengd.  
 
Hydroventuri-techniek in Houten 
De sterke woekering van de invasieve, exotische waterplant ongelijkbladig vederkruid is in 2013 
door de gemeente Houten en het waterschap bestreden met de innovatieve Hydroventuri-techniek. 
Hierbij werden de waterplanten met een water/lucht-straal met wortel en al uit de waterbodem 
gespoten teneinde ze geheel te verwijderen. Sportvisserij Nederland heeft het project gemonitord 
om te kijken wat de effecten zijn op vis en water. Hierbij bleek dat de uitheemse waterplant niet 
geheel was verwijderd en dat tijdens de behandeling zowel het doorzicht als het zuurstofgehalte 
sterk daalden. Door de behandeling zijn ook de oeverplanten verwijderd, waardoor schuilplaatsen 
voor vis en afzetplaatsen voor eieren zijn verdwenen.  
  
Visvriendelijk maaibeheer 
In het project Visvriendelijk maaibeheer is een vergelijking gemaakt tussen het maaibeleid 
(maaibeheerplannen) van een aantal waterschappen en de uitvoering daarvan in de praktijk met 
verschillende methoden. Bij het maaien moet speciaal rekening worden gehouden met beschermde 
soorten en is er zorgplicht voor alle soorten.  
Om de huidige praktijk te onderzoeken is een aantal veldbezoeken gedaan. Naast de traditionele 
maaiboot en de maaikorf werd ook kennis gemaakt met een aantal innovatieve methoden. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de maaipraktijk vaak op een aantal punten afwijkt van de 
maaibeheerplannen. Negatief bleek dat in een aantal gevallen omwoeling van de bodem 
plaatsvond, lage zuurstofgehaltes ontstonden, kaalslag, visflauwte, gewonde vis en/of vis in het 
maaisel werd waargenomen. Positief was een aantal innovatieve maaimethoden zoals het 
visvriendelijke A3-bodemmes dat wordt toegepast in smalle stromende wateren. Gunstig was ook 
dat in een aantal gevallen de meest bij een water passende maaimethode werd gekozen en dat het 
maaien op een zorgvuldige wijze werd uitgevoerd. 
 

Verspreiding kennis 
 
Bibliotheek 
Sportvisserij Nederland beschikt over een uitgebreide collectie literatuur, specifieke 
wetenschappelijke tijdschriften en toegang tot digitale informatie. Het aanbod aan digitale open 
access-informatie groeit sterk. De verzameling Nederlandstalige sportvisserijboeken werd 
uitgebreid met tien titels, waarmee deze collectie nu 1037 titels omvat. Aan de wetenschappelijke 
collectie zijn twee boeken toegevoegd, 34 rapporten, vijf overdrukken en 126 artikelen. Steeds 
meer rapporten en artikelen worden in digitale vorm opgeslagen en toegankelijk gemaakt. De 
bibliotheek werd regelmatig door personen van binnen en buiten de sportvisserij bezocht, met in 
2013 een groeiend aantal studenten en stagiair(e)s. Tevens werden belanghebbenden 
geïnformeerd over nieuwe publicaties en werd digitaal informatie verzonden. 
 
Beeldbank 
De beeldbank werd aangevuld met een groot aantal afbeeldingen van onder meer vissoorten, 
onderzoeken, vistechnieken en viswateren. Ook de federaties maken gebruik van de beeldbank.  



16 

 

 
 
 
Vissennetwerk 
Bij het overlegplatform Vissennetwerk zijn 550 leden geregistreerd. Het platform hield vier 
bijeenkomsten waar kennis en informatie werden uitgewisseld onder beleidsmakers en 
onderzoekers op het gebied van vis en visserij. Per bijeenkomst waren er gemiddeld 75 bezoekers. 
Naast Sportvisserij Nederland droeg de Unie van Waterschappen financieel bij. Verder was er 
sponsoring door het waterschap Rijn en IJssel en de STOWA. De thema’s van de bijeenkomsten in 
2013 waren Vis in niet-KRW-wateren, Gebrek aan vis in kanalen en vaarten, Waterplantenbeheer 
en vis, en het Onttrekken en uitzetten van vis. Meer informatie is te vinden op de website 
www.vissennetwerk.nl.  
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Hoofdstuk 5  
Visdocumenten, controle en regelgeving 
 
Om in de binnenwateren van Nederland te mogen vissen, is toestemming nodig van de 
visrechthebbende. De hengelsportverenigingen binnen Sportvisserij Nederland 
verstrekken deze toestemming aan hun leden in de vorm van de VISpas en de 
bijbehorende Lijsten van viswateren. In 2013 werd een mijlpaal bereikt: in september 
werd de 500.000ste aangesloten sportvisser ingeschreven.  
 

Visdocumenten 
 
VISpas 
In 2013 is gestart met de Online VISpas Bestelmodule gekoppeld aan de verenigingswebsite. 
Verenigingen zijn vrij om hier gebruik van te maken. Gedurende het jaar haakten steeds meer 
verenigingen aan, eind 2013 waren dat er al 120. Het aantal nieuwe leden via de Online VISpas 
Bestelmodule bedroeg 4.959. Via de wederverkopers van verenigingen en de ‘stoppersactie’ 
werden 98.808 nieuwe leden ingeschreven (2012: 94.185). Het jaar 2013 werd afgesloten met 
509.005 VISpashouders, een groei van ruim 4 procent.  
 
Stoppersactie 
In dit verslagjaar werd gestart met de zogenaamde Stoppersactie. Een selecte groep leden die hun 
lidmaatschap had opgezegd werd gevraagd naar de reden hiervan. Tijdgebrek bleek een veel 
gehoorde reden en ook ziekte of overlijden. Een enkele visser gaf aan dat geldgebrek het probleem 
was. Naar aanleiding hiervan zijn de leden aangeschreven die in 2012 en 2011 wel lid waren en in 
2013 niet. Dit waren 76.000 sportvissers. Uiteindelijk namen 2.600 sportvissers het besluit 
opnieuw lid te worden.  
 
Wervingsacties bij jachthavens 
Gedurende drie maanden is door een tijdelijk medewerker gewerkt aan een project om verbinding 
te leggen tussen hengelsportverenigingen en jachthavens met een camping. Het doel was om hier 
informatie over  het sportvissen te mogen plaatsen en om als nieuw verkooppunt van de VISpas te 
gaan functioneren. Hiervoor was de medewerking van de lokale vereniging vereist. Slechts een 
beperkt deel van de hengelsportverenigingen was bereid om een nabij gelegen haven als 
verkooppunt te gaan gebruiken (22%). Wel werd bij 112 jachthavens informatie gebracht in de 
vorm van folders. Er werden 11 nieuwe verkooppunten gerealiseerd. 
 
JeugdVISpas 
De extra inspanningen door hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland gericht 
op de jeugd hebben resultaat. In 2013 steeg het aantal uitgegeven jeugdVISpassen met 14% naar 
39.500 stuks (2012: 34.500, 2011: 32.000).  
 
ZeeVISpas 
Wie de zeeVISpas aanschaft draagt bij aan de belangenbehartiging voor de zoute sportvisserij. Ook 
geeft de zeeVISpas het recht om in een beperkt aantal binnenwateren te vissen en zeepieren te 
spitten. Het verschil in prijs met de VISpas, die veel meer mogelijkheden geeft, is relatief klein. Er 
is geen promotie op gericht. Het aantal verkochte zeeVISpassen schommelt jaarlijks rond de 4.000 
stuks. 
 
Kleine VISpas 
De verkoop van de Kleine VISpas neemt elk jaar af ten gunste van de VISpas. Er zijn in 2013 door 
Sportvisserij Nederland 80.768 Kleine VISpassen verstrekt aan sportvissers (2012: 89.600, 2011: 
96.635, 2010: 104.456, 2009: 115.796). Hiervan werden ongeveer 17.000 stuks verkocht via een 
postkantoor (2012: 18.000). Met de Kleine VISpas kan voor een gering bedrag worden gevist met 
één hengel en aangewezen aassoorten in een beperkt aantal wateren. Deze wateren staan vermeld 
in de Kleine Lijst van Viswateren, die bij de Kleine Vispas wordt geleverd. 
 
Lijst van Viswateren 
In 2013 werd de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2015 uitgegeven, 
waarbij de algemene regels steeds meer geldend zijn voor alle wateren in de lijst. De nieuwe Lijst 
van Viswateren bevat een indeling per gemeente, ondersteund met regionale kaarten, om de 
vindbaarheid van wateren te vergroten. Nagenoeg al het federatieve water is landelijk ingebracht 
evenals de Maasplassen.  
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In deze Gezamenlijk Lijst van Nederlandse Viswateren zijn ook symbolen opgenomen die aangeven 
of in een water met drie hengels mag worden gevist, of er ’s nachts mag worden gevist en of dan 
gebruik gemaakt mag worden van een schuilmiddel. Er zijn 850.000 exemplaren van de nieuwe 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren gedrukt. 
 
Nachtvissen en Derde hengel 
De in 2012 aangepaste software Ledenadministratie en Online bestelmodule konden na nog enkele 
aanpassingen begin van dit verslagjaar draaien. Tevens werd de bestelprocedure geoptimaliseerd. 
Ook werden via de digitale aanvulling 2013 steeds meer wateren, ook van verenigingen, 
toegevoegd. Met de Nachtvis- en/of Derde hengeltoestemming mag in alle wateren uit de 
Gezamenlijke Lijst met de betreffende symbooltjes worden gevist. De verkoop van beide 
toestemmingen resulteerde in 26.433 Nachtvistoestemmingen en 9.191 Derde 
hengeltoestemmingen. 
 
Ledenadministratie 
Het programma voor de centrale ledenadministratie is inmiddels tien jaar oud. Het wordt ieder jaar 
geactualiseerd. In 2013 is een project gestart om te komen tot een nieuw modern systeem onder 
de naam HSV Leden 2015.  
 

Servicebureau ledenadministratie 
 
Sinds 2008 hebben -toen nog alleen grote- verenigingen de mogelijkheid om tegen kostprijs door 
Sportvisserij Nederland hun ledenadministratie te laten uitvoeren. Later volgde een pilot met 
kleinere verenigingen. Er is in 2013 een systeem ontwikkeld voor het drukken van HSV-eigen 
facturen en machtigingsformulieren. Tevens is er een financieel systeem opgezet dat maandelijks 
de verenigingen uitbetaalt voor de binnengekomen contributiegelden van leden. De 19 grote 
verenigingen waarvoor Sportvisserij Nederland in 2013 de ledenadministratie deed zijn gemiddeld 
met 8,1 % gegroeid van 86.216 leden in 2012 naar 93.244 leden in 2013. 
In 2013 verzorgde Sportvisserij Nederland ook de ledenadministratie voor 23 middelgrote 
verenigingen (tussen de 500 en 2000 leden). Het ledental van deze 23 verenigingen groeide van 
23.624 in 2012 naar 27.053 in 2013. Een groei van 14,5 %.  
Door de professionele uitstraling van de facturering, met de herinneringen en daarbij steeds de 
mogelijkheid tot het afgeven van machtigingen, groeit het aantal leden bij verenigingen die gebruik 
maken van de service. Het percentage machtigingen ligt, zeker bij de verenigingen die de leden 
met een machtiging een voordeel geven, hoog tot wel 80 %.  
 

Controle 
 
Registratiesysteem Controleurs Sportvisserij (RCS) 
Tijdens de Visma 2013 werd het Registratiesysteem Controleurs Sportvisserij (RCS) gepresenteerd. 
RCS voorziet in de behoefte van de opgeleide hengelsportcontroleurs en hun verenigingen om hun 
controles vast te leggen en inzichtelijk te maken. Dit gebeurt met behulp van een simpel 
invoerformulier en duidelijke overzichten, ondersteund met Google maps-kaarten. Hiermee krijgt 
de sportvisserij ook regionaal en landelijk zicht op de controles die de vrijwillige 
hengelsportcontroleurs van verenigingen en federaties hebben verricht en wat zij zoal hebben 
aangetroffen in het veld. Na de start registreerden 350 controleurs zich waarvan er eind 2013 
ongeveer 150 op regelmatige basis hun controles invoerden.  
 
De ontwikkeling van het aantal door Sportvisserij Nederland opgeleide 
hengelsportcontroleurs per federatiegebied. 
      2009 2010 2011 2012 2013 
Federatie Groningen Drenthe  46 49 48 58 63 
Sportvisserij Friesland   18 24 20 24 20 
Sportvisserij Oost-Nederland  121 162 175 197 201 
Federatie Midden-Nederland  104 124 132 164 163 
Sportvisserij MidWest Nederland 175 218 224 240 251 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 234 255 292 308 317 
Sportvisserij Limburg   117 127 126 138 146 
Totaal     815 959 1.017 1.129 1.161 
 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
Naast de hengelsportcontroleurs hielden in 2013 ook 132 buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) in dienst van federaties zich bezig met de controle van sportvissers. Naast deze boa’s zijn 
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er ook nog andere boa’s actief bij de handhaving van de visserijwetgeving. Deze boa’s zijn in dienst 
van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een Recreatieschap. Al deze boa’s bij elkaar hebben 
in 2013 meer dan 33.000 controles uitgevoerd waarvan ongeveer 5.000 door boa’s die niet in 
dienst zijn bij de hengelsportorganisaties. Er werden in totaal 2.191 processen verbaal 
uitgeschreven. Na een aanvankelijke procentuele stijging van het aantal processen verbaal daalt 
het aantal nu weer (2012: 8 %; 2013: 6,5 %). Het aantal waarschuwingen dat door boa’s werd 
gegeven nam licht toe van 7 % in 2012: naar 8,2 % in 2013. 
 
Mede door de strengere opleidingseisen nemen de kosten voor de inzet van boa’s de laatste jaren  
fors toe en is een boa meer tijd kwijt aan opleidingen. Hierdoor is het totaal aantal boa’s in 
Nederland in 2012 en 2013 afgenomen, met name bij Staatsbosbeheer. Vooralsnog is de centrale 
overheid niet bereid de werkgevers van groene boa’s tegemoet te komen in de toegenomen kosten 
en tijdsinvestering. Sportvisserij Nederland is met andere boa-werkgevers in overleg hoe deze 
ontwikkeling bij te stellen.  
 
Sportvisserij Nederland is verder betrokken bij het overleg dat plaatsvindt over de inhoud van de 
permanente her- en bijscholing van de boa’s. Dit overleg vindt plaats met het ministerie van 
Justitie als opdrachtgever en de NVWA als uitvoerder van de opleiding.  
 

 2008 2011 2012 2013 

Aantal hengelsportcontroleurs 744 1.017 1.129 1.161 

Aantal boa’s sportvisserij 84 126 136 132 

Totaal aantal boa-controles 11.000 28.000 25.000 33.000 

Aantal processen verbaal 1.560 2.653 1.900 2.191 

Kosten (€) boa’s federaties 68.500 153.700 217.000 214.500 

Bijdrage (€) Sportvisserij 

Nederland 

126.500 176.300 180.000 201.500 

Totale kosten boa’s 195.00 330.000 397.000 416.000 

 
Cursus Controle Sportvisserij 
Tijdens de Cursus Controle Sportvisserij leren verenigingscontroleurs en federatieve controleurs 
hoe zij een goede controle op het bezit van de juiste visdocumenten en het naleven van de wetten, 
regels en voorwaarden moeten uitvoeren. Tevens is er aandacht voor sociale vaardigheden tijdens 
een controle aan de waterkant. In 2013 zijn negen Cursussen Controle verspreid over het land 
gehouden met in totaal 121 deelnemers. Iedere geslaagde cursist kreeg een controlepas en 
bijhorende officiële kleding zodat de hengelsportcontroleur tijdens het uitvoeren van het 
controlewerk goed herkenbaar is.  
 
Opleiden van politie en boa’s 
Voor ambtenaren bij politiekorpsen en -academie, medewerkers bij Staatsbosbeheer en 
opsporingsambtenaren van groene netwerken en gemeenten werden trainingen op maat verzorgd. 
Deze trainingen vonden op aanvraag vaak ‘in company’ plaats. Deze Verkorte Training Visserijwet 
werd negen keer gegeven, waaraan in totaal 434 cursisten hebben deelgenomen. Dit betrof 
inclusief Friesland waar drie keer een training plaatsvond en totaal 160 politiemensen en boa’s in 
één dag helemaal werden bijgespijkerd over de visserijwetgeving en de bijbehorende 
strafrechtelijke kennis. In mei werden tijdens de ‘Dag van de boa’ drie workshops verzorgd over de 
Visserijwet. Met de Politieacademie werd de cursus geëvalueerd die Sportvisserij Nederland daar 
verzorgt.  
 
Bijeenkomsten voor federaties 
In 2013 werden landelijk twee bijeenkomsten gehouden voor de portefeuillehouders controle en 
handhaving van de federaties. Deelnemers kunnen tijdens zo’n bijeenkomst kennis en informatie 
met elkaar delen, geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen en zaken op elkaar 
afstemmen.  
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Juridische zaken 
 
Huurkwesties 
Vele malen werd Sportvisserij Nederland gevraagd om advies te geven over nieuwe 
huurovereenkomsten. Meestal ging het om nieuwe contracten, soms om contracten waar de 
verhuurder tussentijds afspraken wilde wijzigen.  
In diverse andere zaken heeft Sportvisserij Nederland hengelsportverenigingen geadviseerd over 
huuropzeggingen en hen ondersteund bij het voeren van hun verweer. Ook werd in een aantal 
gevallen bezwaar gemaakt tegen huurovereenkomsten of tegen toestemmingen die werden 
verleend aan beroepsvissers die wilden gaan vissen op water waar de sportvisserij al visrechten 
heeft.  
 
Overige geschillen 
Een hengelsportvereniging huurt van de gemeente al meer dan 30 jaren een stuk grond, water en 
steigers. Gedurende het overleg over verlenging van deze overeenkomsten deed de gemeente 
diverse toezeggingen. Later kwam de gemeente hierop terug. Sportvisserij Nederland staat de 
vereniging bij in dit onderhandelingsproces. De zaak loopt nog.  
 
In een andere zaak protesteerden buurtbewoners bij de gemeente tegen het nachtvissen in hun 
buurt. Vaak wensen buurtbewoners het alleenrecht over het water waaraan zij wonen hoewel zij 
hierover geen zeggenschap hebben. Sportvisserij Nederland woonde het gesprek met de gemeente 
en de bewoners bij. De HSV kijkt hoe zij de buurtbewoners toch wat tegemoet kan komen. 
 
Recreatieschappen verkeren vaak in financieel zwaar zweer. Dan lijkt het heffen van parkeergelden 
een gemakkelijke oplossing. Een plaatselijke hengelsportvereniging maakte met hulp van 
Sportvisserij Nederland bezwaar tegen deze maatregel. De partijen hebben begin 2014 een 
compromis gesloten.  
 
Verenigingsrecht 
Ook dit jaar heeft Sportvisserij Nederland diverse hengelsportverenigingen advies kunnen geven 
over vragen op het gebied van verenigingsrecht en kunnen helpen bij het opstellen of aanpassen 
van de statuten. Bij vier verenigingen bleek de penningmeester gefraudeerd te hebben. 
Sportvisserij Nederland ondersteunde de verenigingen met advies en hulp om de verduisterde 
gelden terug te halen.  
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Hoofdstuk 6  
Communicatie en Educatie  

 
Communicatie is belangrijk om sportvissers en verenigingen te informeren en te 
stimuleren, maar ook om de niet vissende samenleving, politici en relevante 
maatschappelijke partijen te bereiken. De communicatie gebeurt op tal van manieren, 
via persoonlijk contact, het geven van cursussen, op beurzen, via tijdschriften, door 
persberichten en vrije publiciteit, eigen televisieprogramma’s en niet in de laatste plaats 
digitaal, onder meer via social media.  
 

Groot bereik 
 
Free publicity 
Sportvissen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de media. Dit werd in 2013 bevestigd 
met ondermeer een record aantal van 19 items op landelijke televisiezenders. In januari was er 
aandacht voor het NK IJsvissen bij het jeugdjournaal, NOS op 3 en Hart van Nederland. Er werd 
een verslag van het vissen op karper uitgezonden in het programma Veronica’s Nachtwacht. De 
spectaculaire vangst van een grootkopkarper op vrijdag 6 september in Hart van Nederland op 
SBS6 werd bekeken door ruim een miljoen kijkers. Hoogtepunt was de allereerste vijf uur durende 
live-uitzending op RTL7 van de wedstrijd Fish ‘O’ Mania in Engeland met Nederlandse deelname. 
Ander hoogtepunt was de uitzending Syndroom op RTL4, met bijna twee miljoen kijkers, die vrijwel 
geheel ging over sportvissen. Presentator Johnny de Mol ging in het programma vissen met een 
jongen die helemaal gek is van vissen én Vis TV.  
 
In 2013 zijn door Sportvisserij Nederland 70 persberichten verzonden waarvan er 29 gingen over 
nationale en internationale viswedstrijden. Dit heeft mede geresulteerd in een aantal grote 
artikelen in de landelijke pers. De Telegraaf besteedde diverse keren aandacht aan de sportvisserij 
en kopte met onder meer ‘Vissen, dé volkssport’, ‘Vissen naar ‘asielzoekers’ waarmee de 
zwartbekgrondel werd bedoeld en ‘Titel voor viswijven’, doelend op het gouden WK Karper duo 
Bianca Venema en Luizette Beunders. Het AD bracht deze prestatie onder de titel ‘Lizette en Bianca 
zetten de sportvisserijwereld op zijn kop’. Verder verschenen in deze krant artikelen over de grote 
hobby vliegvissen van voetbalberoemdheid Patrick Kluivert en ‘Leven van de meerval nog altijd een 
mysterie’ over het onderzoek van Sportvisserij Nederland naar deze vis. NRC-next kopte met ‘Deze 
haaien zwemmen bij de kust’ en Spits meldde ‘Wie vis uitzendt, heeft beet’.    
 
Vis TV breekt records! 
Voor het tweede opeenvolgende jaar was Vis TV het hele jaar door te zien op zondagochtend op 
RTL7 en geregeld ook op de zaterdagmiddag. Het jaar 2013 blijkt een absoluut kijkcijferrecord te 
zijn met totaal gemiddeld 345.000 kijkers per aflevering, een stijging van meer dan 35 procent. Dit 
is nog exclusief de onlineviews op RTL XL, of uitzending gemist. Dit aantal steeg geregeld boven de 
100.000 keer uit voor een aflevering.  
 
Hét VISblad  
Het aantal individuele abonnees op Hét Visblad is dankzij twee grote wervingsacties met ruim 
vijfduizend nieuwe abonnees gestegen tot ruim 30.000. Dit is los van de collectieve abonnementen 
bij hengelsportverenigingen en de combinatie die vier keer per jaar in Friesland verscheen 
bestaande uit een visblad met daarin opgenomen Fisk & Wetter, het magazine van Sportvisserij 
Fryslan en de Friese hengelsportverenigingen met hun eigen verenigingsnieuws. Gezamenlijk 
bedroeg de maandelijkse oplage daarmee 98.000. In mei en november werd Het VISblad, voorzien 
van federatieve regio-edities, op 500.000 adressen naar alle aangesloten sportvissers gezonden. 
 
Visionair  
Visionair is een populair wetenschappelijk vakblad dat veel belangstelling geniet onder 
professionals in de waterwereld maar ook onder mensen die hobbymatig belangstelling hebben 
voor de vis en zijn leefmilieu. Diverse onderwerpen over onder meer onderzoek en beheer kwamen 
aan bod zoals ´Vismigratie in stroomversnelling´en ´Natuurcompensatie, op hoop van zegen´, 
over de tweede Maasvlakte. Er was aandacht voor de vis in historisch perspectief met onder meer 
´Karpers van stand´, beleid en politiek (Vismigratie van Aa tot Zee) en hart voor vissen (De koning 
van de zee, de coelacant). Alle uitgaven zijn terug te vinden op www.invisonair.nl. 
Vier keer per jaar verscheen Visionair in een oplage van 4.500 exemplaren.   
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Folders en brochures 
Het pakket voorlichtingsfolders en -brochures kende in 2013 nauwelijks wijziging.  
De serie sportvisserREISgidsen werd uitgebreid met de SportvisserREISgids Noordzeekust. 
Deze rijk geïllustreerde gids biedt een compleet overzicht van mooie en goed bereikbare visstekken 
van Texel tot aan Hoek van Holland. Daarnaast staan er beschrijvingen in over aanwezige 
trailerhellingen, winkels met hengelsportartikelen, bootverhuur en worden diverse vistips gegeven 
over uitrusting, aas en het geschikte getij. Het boek is bedoeld om het vistoerisme te bevorderen 
en is geschikt voor beginnende- en gevorderde zeevissers. De gids is in een oplage van 5.000 
stuks verschenen en samengesteld door de commissie Zeevissen van federatie Sportvisserij 
MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland. 
 

Uitbouw digitale communicatie  
 
De focus bij de digitale communicatie lag op het verder benutten en verbeteren van de bestaande 
middelen. Daarnaast werden enkele nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Dit resulteerde in 
een flinke groei in het bereik.  
 
Websites 
De standaard websites genereerden samen ruim 4,5 miljoen bezoeken, 8 procent meer dan in 
2012. Hierbij waren 2,8 miljoen unieke bezoekers (+ 11%). Zij bekeken bijna 15 miljoen pagina’s 
(-1 %). Dit is exclusief bezoeken aan social media (Facebook, Twitter, YouTube), federatieve 
websites, De KSN en verenigingswebsites. 
De meest populaire websites waren www.sportvisserijnederland.nl, www.sportvissen.nl, 
www.vispas.nl, www.hetvisblad.nl en www.visplanner.nl. Samen waren zij goed voor 3,6 miljoen 
bezoeken. 
 
Totaal aantal bezoeken per maand in 2008 - 2013 voor alle websites. De afgelopen jaren 
is het aantal bezoeken sterk toegenomen, het meeste bezoek is in de zomermaanden. 

 
 
VISplanner en MijnVISmaat ‘volwassen’ 
De websites van de VISplanner en MijnVISmaat werden verbeterd, evenals de betreffende apps.  
De apps werden in 2013 samen 113.571 keer gedownload.  
 
In 2013 is informatie over het nachtvissen toegevoegd aan de VISplanner en is de Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse viswateren gecompleteerd. De VISplanner was de meest gedownloade app 
van Sportvisserij Nederland. 
 
MijnVISmaat heeft verschillende uitbreidingen gehad inclusief een make-over van de homepage. 
MijnVISmaat telde in 2013 ruim 7.500 actieve gebruikers die meer dan één vangst hebben 
ingevoerd. In totaal werden er bijna 43.000 vangsten geregistreerd. Dat is een stijging van 
gemiddeld 30 % per maand ten opzichte van 2012. 
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Een vakjury koos MijnVISmaat op 16 mei in het Krasnapolsky hotel te Amsterdam tot het beste 
interactieve werk in de categorie ‘Loyalty en CRM’ bij de verkiezing van de Dutch Interactive 
Awards.  
 
De VISsengids app kreeg in november een update, waarbij de wijzigingen van de Visserijwet 
werden toegevoegd, evenals meer detailinformatie van enkele vissoorten. 
 
Aantal downloads van de gratis apps van Sportvisserij Nederland 

 
 
Social media en mobiel 
Het jaar 2013 stond in het teken van groei in de social media. Er vindt aanzienlijk meer interactie 
plaats via Facebook, Twitter en YouTube. Van Hyves is afscheid genomen, door de opheffing van 
het platform. 
Via social media vinden gebruikers het laatste sportvisnieuws, afgewisseld met humoristische en 
bijzondere informatie of foto’s. Meer persoonlijk wordt het via tips en antwoorden van Ed en Marco 
op hun profielen die ook op MijnVISmaat actief zijn en chatmogelijkheden met de Sportvisserij 
Nederland-redactie. Voor uitgebreidere vistechnische verhalen en achtergronden kunnen 
sportvissers terecht op de fanpage van Hét Visblad. 
De inspanningen hebben geleid tot duizenden nieuwe ‘vrienden, volgers en likes’ op Facebook en 
Twitter en zorgden voor een bereik van honderdduizenden personen per maand. 
 
YouTube: 10 miljoen views 
In 2013 zijn 47 nieuwe sportvisserijvideo’s geüpload op het YouTube-kanaal van Sportvisserij 
Nederland. In 2013 werd er 3,2 miljoen keer een video op dit kanaal bekeken (+7 %). Het aantal 
abonnees steeg naar 7.600 (+208 %) en er is 2.293 keer gereageerd op een video. 
Op 6 december 2013 werd voor de 10 miljoenste keer een video bekeken (minimaal 30 seconden). 
Relatief veel mensen in de leeftijd van 35-54 jaar werden met het YouTube-kanaal bereikt. 80% 
van de bezoekers is man; het aandeel vrouwen stijgt enigszins. 
 
Bezoekerspercentage op het YouTube-kanaal van Sportvisserij Nederland naar leeftijd 
Leeftijd 2013 2012 2011 
13-17  4,3 13,6 20,0 
18-24  5,5 7,1 7,1 
25-34  7,2 8,5 9,1 
35-44  26,0 23,5 22,2 
45-54  36,0 33,9 27,0 
55-64  17,0 14,4 11,3 
65+  3,8 2,6 3,3 
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Digitale nieuwsbrieven 
Sportvisserij Nederland kent twee soorten nieuwsbrieven: de maandelijkse reguliere nieuwsbrieven 
voor sportvissers, verenigingen en vis & water gerelateerde zaken en de ad-hoc thema-
nieuwsbrieven voor bijvoorbeeld MijnVISmaat en Mijnhengelsportvereniging.nl. 
Afgelopen jaar steeg het aantal abonnees op de reguliere nieuwsbrieven met 10 % naar 19.573 
abonnees. In totaal zijn 225.734 reguliere nieuwsbrieven verzonden. Van de aangekomen 
nieuwsbrieven (95 %) werd er 35 % geopend.  
Er werden zes thema-nieuwsbrieven verstuurd. Totaal waren dat er 100.342 waarvan 43 % werd 
geopend. Thema’s waren MijnVISmaat, Mijnhengelsportvereniging.nl en Nachtvissen/Derdehengel.  
 
Ondersteuning federaties, verenigingen en specialistengroepen 
De federaties en De KSN maken gebruik van de centrale oplossing voor websites van Divide/ 
Sportvisserij Nederland. De lancering in januari 2013 van de online bestelmodule voor de Nachtvis- 
en Derdehengeltoestemming, die wordt aangeboden via de federatieve websites en De KSN, 
zorgde voor veel extra traffic. 
De websites van federaties kenden in 2013 een groei van 18 %. In totaal hebben de federatiesites 
en De KSN 495.296 bezoeken, 341.755 bezoekers en 1.582.142 pageviews gerealiseerd. 
 

Ondersteuning hengelsportverenigingen  
 
263 websites bij Mijnhengelsportvereniging.nl 
Via www.mijnhengelsportvereniging.nl kunnen hengelsportverenigingen gratis een 
verenigingswebsite aanvragen, inrichten, lanceren en beheren. In 2013 zijn aan deze oplossing 
uitbreidingen aangebracht, waaronder de Factsheetmodule. Het aantal aangesloten websites steeg 
met 59 tot 263 stuks. Duizenden nieuwsberichten, wedstrijden, vacatures en agendapunten 
werden gepubliceerd op deze websites. Deze werden automatisch uitgewisseld met de landelijke en 
federatieve berichten.  
Voor het eerst konden via de online VISpas-bestelmodule verenigingen VISpassen online verkopen. 
4.959 VISpassen 2013 werden op deze wijze verkocht.  
 
Ledenwervingsacties 
In het voorjaar van 2013 hebben 33 verenigingen meegedaan aan de ledenwerfactie met de gratis 
folder ‘Ga toch vissen!’. Op de achterzijde van de wervende folder stond verenigingsinformatie over 
de verkrijgbaarheid van de VISpas. De folders zijn huis-aan-huis verspreid door vrijwilligers van de 
vereniging of reclameverspreiders. Ruim tweehonderdduizend gezinnen/adressen hebben zo 
informatie ontvangen over de sportvisserij. De deelnemende verenigingen hebben een groot aantal 
nieuwe leden kunnen bijschrijven. 
Acht verenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Kleine VISpas-houders in 
het verenigingsgebied aan te schrijven. In een gepersonaliseerde brief is gewezen op de 
beperkingen van de Kleine VISpas en de voordelen van het lidmaatschap van de 
hengelsportvereniging. Er is een aanbieding gedaan om -met korting- lid te worden van de 
vereniging. De verzending van 6.704 brieven resulteerde in 173 nieuwe leden. 
 
Professionalisering uitstraling vereniging 
Begin 2013 is aan alle verenigingen het aanbod gedaan om het verenigingslogo te actualiseren of 
geheel te laten vernieuwen om de vereniging een (nog) professionelere uitstraling te geven. De 
logo’s zijn vervolgens door het bedrijf ‘Koning in Vorm’ opnieuw vorm gegeven en geschikt 
gemaakt voor drukwerk en digitale promotie. Tevens is aangeboden om het logo en een 
verenigingstekst af te beelden op spandoeken en/of beachflags, die kunnen worden gebruikt 
tijdens een open dag, braderie, viswedstrijd of Nationale Hengeldag. Dankzij de deelname van een 
groot aantal verenigingen (75) kon dit worden uitgevoerd tegen een scherpe prijs.  
 
Verenigingsservice 
Het onderdeel Verenigingsservice op de website www.sportvisserijnederland.nl biedt vrijwilligers 
van aangesloten hengelsportverenigingen veel informatie ter ondersteuning van hun activiteiten. 
De Verenigingsservice is verdeeld in acht thema’s: bestuur, controle, jeugdwerk, promotie, 
visstandbeheer, wedstrijden, vrijwilligers en ledenactiviteiten. Onder elk thema worden tips en 
(instructie)filmpjes aangeboden. Ook kunnen er folders, cursusmateriaal, draaiboeken en 
handleidingen worden gedownload. 
De landelijke verenigingsservice werd in 2013 door Sportvisserij Nederland in samenwerking met 
de federaties, geactualiseerd en verbeterd. Aanvullend op de landelijke service kunnen vrijwilligers 
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van verenigingen voor aanvullend materiaal, vragen en ondersteuning terecht bij de eigen 
federatie.   
 

Publieke presentaties 
 
Nationale Hengeldag 
Op zaterdag 25 mei werd de Nationale Hengeldag gehouden. Traditiegetrouw houden vele 
hengelsportverenigingen op deze dag allerlei activiteiten. Zo laten zij zo veel mogelijk mensen, 
vooral kinderen, kennismaken met de hengelsport. Voor hengelsportverenigingen is dit een goed 
moment om zich profileren.   
Hengelsportverenigingen konden een speciale dagvergunning downloaden en gebruiken als 
sjabloon voor een gratis dagvergunning op 25 mei. Vis TV-presentator Ed Stoop heeft vier actieve 
hengelsportverenigingen in het zuidoosten van het land bezocht.  
 
Beurzen 
Met de deelname aan beurzen wordt de positie en aanvaarding van de sportvisserij versterkt, 
wordt informatie gegeven over de landelijke belangenbehartiging en worden producten als de 
VISpas en Vis TV onder de aandacht gebracht. Daarbij is er direct contact met de (potentiële) 
sportvisser.  
Sportvisserij Nederland presenteerde zich op vier grote hengelsportbeurzen: Carp in Zwolle, Visma 
in Rotterdam, Hengelsport Outdoorfair in Maurik en de Hengelsport & Botenbeurs in Utrecht. In 
totaal bezochten ruim 70.000 bezoekers deze beurzen. 
Tijdens de Visma werden contactbijeenkomsten gehouden: 250 bestuursleden van 
hengelsportfederaties- en verenigingen, 102 hengelsportcontroleurs en 45 wedstrijdcontroleurs 
maakten gebruik van de uitnodiging en werden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in 
en rond de georganiseerde hengelsport. 
 
Overige presentaties 
Met promotiemateriaal van Sportvisserij Nederland werd door specialistengroepen, 
hengelsportfederaties en -verenigingen deelgenomen aan diverse regionale hengelsportbeurzen en 
enkele beurzen in Duitsland en België. Daarnaast presenteerde Sportvisserij Nederland zich op de 
open dagen van de ROC-Sportvisacademies het Clusius College in Alkmaar en de Groene Welle in 
Zwolle. 
 

Educatie 
 
Cursussen  
In Nederland zijn in de hengelsport ruim 20.000 vrijwilligers actief op diverse terreinen. Deze 
vrijwilligers worden door Sportvisserij Nederland en de federaties ondersteund en waar nodig 
speciaal opgeleid om hun taken op een goede en prettige manier uit te voeren. Voor de vrijwilligers 
worden cursussen georganiseerd op het gebied van jeugdwerk (viscoach en vismeester), controle 
van visdocumenten, wedstrijdcontrole en ledenadministratie. Verder werden ook trainingen 
verzorgd voor professionals als politie en boa’s over de Visserijwet en de praktijkopleiding 
elektrovisserij voor beroepsvissers, medewerkers van waterschappen en ingenieursbureaus. Om de 
drempel laag te houden, worden de cursussen zo veel mogelijk verspreid over Nederland 
georganiseerd en deels online aangeboden. 
 
Nieuwe cursussen visstandbeheer 
Om de inbreng bij het waterbeheer te versterken en de zelfwerkzaamheid in de hengelsport te 
stimuleren werd in 2013 een nieuw pakket aan visstandbeheercursussen geïntroduceerd. 
In het voorjaar werden samen met medewerkers van de federaties tien informatieavonden 
gehouden over visstandbeheer en sportvisserijbelang. In totaal bezochten 379 vrijwilligers van 
hengelsportverenigingen zo’n bijeenkomst. Tijdens de informatieavond werd toegelicht hoe je als 
hengelsportvereniging optimaal kunt inspelen op de toenemende aandacht voor het visstandbeheer 
bij de waterschappen. Uitgebreid werd ingegaan op het nieuwe cursuspakket visstandbeheer, waar 
je als hengelsportvereniging gebruik van kunt maken.  
 
Bij de basiscursus viswaterbeheer werden 61 vrijwilligers opgeleid. Zij leerden om van het eigen 
viswater een beter sportviswater te maken, waarbij wordt gestreefd naar een water dat tevens 
ecologisch gezond is. De cursus bestaat uit twee onderdelen: een online theoretisch deel en een 
praktische, ééndaagse workshop. Dit verslagjaar werd de cursus in een nieuwe vorm gegeven. 
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Tijdens de nieuwe cursus Praktisch visvijverbeheer leren vrijwilligers van hengelsportverenigingen 
om voor één afgesloten viswater van hun vereniging een uitgebreid praktisch gericht plan uit te 
werken om de sportvisserijmogelijkheden in hun water te verbeteren. De cursus bestaat uit drie 
instructie- en werkavonden met daar tussenin een aantal weken waarin de cursisten het eigen 
viswater beschrijven. Mede aan de hand van de resultaten van een visserijkundig onderzoek in hun 
water leren zij een visie op het visvijverbeheer op te stellen.  
Deze aanpak is met name geschikt voor speciale hengelvijvers of voor kleinere (< 5 ha) afgesloten 
viswateren waar de hengelsportfunctie zwaarder weegt dan bijvoorbeeld het ecologisch belang. Dit 
zijn bijvoorbeeld stadswateren met een belangrijke recreatieve (hengel)functie. In totaal hebben 7 
cursisten van drie hengelsportverenigingen deelgenomen aan deze cursus.  
 
Voor vrijwilligers van hengelsportverenigingen die meerdere viswateren beheren, is de cursus 
Praktisch viswaterbeheer geïntroduceerd. Tijdens deze cursus leren de cursisten om voor al hun 
viswateren de sportvisserijmogelijkheden te verbeteren. Ook leren zij hierbij zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de natuurlijke ontwikkelingsmogelijkheden van deze wateren. 
De cursus bestaat uit vier instructie- en werkavonden met daar tussenin een aantal weken waarin 
de cursisten het eigen viswater beschrijven en mede aan de hand van de resultaten van een 
visserijkundig onderzoek én uitgebreide veldinventarisaties, een visie op het viswaterbeheer in het 
eigen beheersgebied opstellen. In totaal hebben 18 cursisten deelgenomen aan deze cursus.  
 

Overzicht aantal deelnemers aan de cursussen van Sportvisserij Nederland in 2013 

CURSUS 2013 aantal keer gehouden aantal cursisten 

Informatieavonden visstandbeheer 10 379 

Controle Sportvisserij  9 121 

Korte training Visserijwet 9 434 

Wedstrijdcontroleur 2 23 

HSV Leden Administratie 1 18 

Cursus viscoach 4 37 

Cursus vismeester 4 24 

Basiscursus viswaterbeheer  3 61 

Praktisch viswaterbeheer   2 18 

Praktisch visvijverbeheer 2 7 

Praktijkopleiding elektrovisserij 2 11 

Totaal 47 1.133 

 
 

Jeugdbegeleiding  
 
Stekkie Magazine 
Alle bij Sportvisserij Nederland geregistreerde sportvissers tot 14 jaar ontvangen gratis het Stekkie 
Magazine. Samen met de extra uitgifte van het Stekkie Magazine dat tijdens vislessen, op beurzen 
en bij jeugdvergunningen wordt uitgegeven, is dit zestien pagina’s tellende blad vier keer in een 
oplage van gemiddeld 50.000 stuks geproduceerd en verspreid. Het Stekkie Magazine is gericht op 
de belevingswereld van vissende kinderen. Er werd informatie geven over bijvoorbeeld aassoorten 
en het uitloden van de dobber en er werden tips gegeven over bijvoorbeeld de plekken waar je vis 
kunt verwachten.  
 
Jeugdpleinen op beurzen 
Op veel hengelsport- en andere publieksbeurzen waar Sportvisserij Nederland met een stand 
aanwezig was, werd het Stekkie-Jeugdplein ingericht. Op drie beurzen in 2013 hebben 1.700 
kinderen het jeugdplein bezocht. Ze hebben onder leiding van gecertificeerde Viscoaches en 
Vismeesters zelf een tuigje, een snoek-, karper-, vlieg- of zeevisonderlijn gemaakt en mee naar 
huis kunnen nemen.  
 
Visles op de basisschool 
Dankzij tientallen vismeesters, viscoaches en andere vrijwilligers van ruim 120 
hengelsportverenigingen en de verschillende hengelsportfederaties zijn in 2013 wederom vislessen 
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op basisscholen verzorgd. De vislessen zijn bestemd voor leerlingen van groep 7 en bestaan uit 
twee onderdelen. ’s Ochtends verzorgt een vismeester een leuke en interessante biologieles over 
vis en water. ’s Middags gaan de kinderen een uurtje vissen in een water nabij de school. 
In het kader van het landelijke Vissenschoolprogramma van Sportvisserij Nederland werden er 322 
vislessen gehouden, die werden gevolgd door ruim 9.500 leerlingen. 
 
Op bezoek bij visserijkundig onderzoek 
Tal van leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 maakten in de praktijk kennis met een visserijkundig 
onderzoek. Dit gebeurde bij acht visserijkundige onderzoeken in wateren in Nijkerk, Hengelo, 
Oostrum, Grubbenvorst, America, Scherpenzeel, Woudenberg en Elst. De kinderen konden onder 
begeleiding een demonstratie visherkenning volgen of zelf actief aan de slag gaan door een aantal 
gevangen vissen te meten en terug te zetten.  
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Hoofdstuk 7 
Wedstrijden 
 
De medailleoogst viel in 2013 wat magertjes uit. Brons voor de juniorenploeg bij het WK 
Kustvissen en individueel zilver voor Sjors Milder bij het WK Zoetwatervissen voor 
Junioren was het meest in het oog springende eremetaal. Een ander hoogtepunt was de 
vijf uur durende live uitzending van de Engelse viswedstrijd Fish ‘O’ Mania op de 
Nederlandse televisie.  

 
Wisselende wedstrijdresultaten 
 
Junioren kustvissers 
De huidige lichting junioren kustvissers is bijzonder succesvol. In Melilla, een Spaanse enclave in 
Marokko behaalden zij bij het wereldkampioenschap een derde plaats in de eindklassering. Een 
knappe prestatie van de ploeg van coaches Henri Karremans en Frank Peene gezien het feit dat de 
visserij in de Middellandse Zee (vrij helder water, weinig stroming) niet direct vergelijkbaar is met 
die op de Noordzeestranden. Toch wisten Kristiaan Minderhoud, Pim Fase, Kees Gillissen, Lennard 
Noorthoek en Joeri Minderhoud voldoende harders, dorades en mormora’s te vangen om zich in de 
medailles te vissen. 
 
Individueel zilver 
Bij het WK Zoetwatervissen voor Junioren in het Franse Rieux viste Sjors Milder uit Limburg zich 
knap naar een zilveren medaille in het individueel klassement. Dat was bijna een gouden plak 
geweest: hij eindigde met net zoveel punten als de Pool Szymon Ciesielski, maar helaas met net 
iets minder gewicht. Bondscoach Jan van Schendel vindt dat hij absoluut het maximale heeft 
gehaald uit twee ‘standaard’ visplekken zoals er tientallen waren langs het parcours. Eerder werd 
Sjors al wereldkampioen in 2010 in Italië. Beide Nederlandse juniorenteams (U18 en U23) 
eindigden op een zesde plaats. 
 
Ups and downs 
De overige wedstrijdresultaten in 2013 waren wisselend. Nederland won de Meerlanden 
bootwedstrijd op de Noordzee en werd ook eerste bij de Meerlanden jeugdwedstrijd aan de Lage 
Vaart bij Almere. De NeDuLux zoet aan de Amertak bij Geertruidenberg was ook een prooi voor 
Oranje. Bij de Meerlanden zoet in Oostenrijk werd de ploeg van Sportvisserij Nederland derde. De 
Nederlandse dames grepen net naast het brons op het WK Kustvissen en ook HSV Het 
Stekelbaarsje uit Arkel viel met een vierde plek op het WK Korpsen zoet net buiten de prijzen. Op 
de andere grote internationale toernooien (EK en WK zoetwatervissen voor senioren, dames en 
veteranen, het WK Bootvissen, WK Vliegvissen en het WK Kustvissen voor korpsen) eindigden de 
Nederlandse teams in de middenmoot of achterhoede. 
 
Fish ‘O’ Mania live op tv  
In 2013 nam Nederland voor het eerst deel aan de prestigieuze Fish ‘O’ Mania International 
viswedstrijd. Arjan Klop en Jurgen Spierings – vaste deelnemers aan de Topcompetitie en 
meervoudig international – behaalden een vierde plaats in het Engelse Whitmore. Daarnaast werd 
Jurgen Spierings vierde in het individueel klassement. Niet alleen de deelname aan deze wedstrijd 
betekende een primeur, ook de vijf uur durende live uitzending op RTL7 -waaraan Sportvisserij 
Nederland meewerkte- was een noviteit voor de Nederlandse televisie en werd goed ontvangen.   
 
Sponsoring 
In de wedstrijdsport is sponsoring een onmisbare schakel. De firma SPRO was in 2013 
hoofdsponsor van alle nationale zeevisteams en nationale zeeviswedstrijden. De Nationale Teams 
Zoetwatervissen bij de senioren werden gesponsord door hoofdsponsor SENSAS. De Nationale 
Topcompetitie Zoet en Feeder kregen steun van EVEZET en het Nationale Feederteam van de firma 
VERPA. 
 
Breedte- en topsport 
De hiervoor besproken wedstrijdresultaten betreffen het topsport segment van het wedstrijdvissen. 
In het kader daarvan organiseert Sportvisserij Nederland jaarlijks de Nationale Topcompetities 
Zoet, Feeder, Karpervissen, Kustvissen en Bootvissen. De wedstrijdvissers die deelnemen aan het 
wereldkampioenschap, Europees kampioenschap en andere officiële interlandwedstrijden, zijn het 
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jaar daarvoor door de bondscoaches geselecteerd uit de nationale selectie van deze 
topcompetitiewedstrijden. 
Naast de topsport is er ook het breedtesport segment. In deze categorie kunnen wedstrijdvissers 
zich via regionale voorselectiewedstrijden plaatsen voor de diverse Nederlandse 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. 
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Resultaten nationale wedstrijden 
 
De kampioenschappen worden gehouden volgens de reglementen en voorschriften zoals die zijn 
opgesteld door Sportvisserij Nederland in navolging van de internationale wedstrijdregels van de 
Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS). 
<icoon poppetjes> = aantal deelnemers 
kl.pnt. = aantal klassementspunten 
 
NK Zoetwater Junioren 
7 september – Lage Vaart, Almere 
- categorie A: 17 t/m 21 jaar – 2 vakken 
NK 34 <icoon poppetjes> (2012: 33) – selecties 64 <icoon poppetjes> (2012: 61) 
1. Tim Voerman, HSV V.I.O.S, Enschede    5.809 gr. 
2. Kevin Inkenhaag, HSV Alkmaar e.o., Alkmaar    2.845 gr. 
3.  Arjan Dikkema, HSV Tynaarlo, Vries    5.029 gr.  
- categorie B: 13 t/m 16 jaar – 3 vakken 
NK 46 <icoon poppetjes> (2012: 49) – selecties 147 <icoon poppetjes> (2012: 140) 
1. Stefan Hooijman, Viscollege VNK, Medemblik  4.050 gr. 
2. Stephan Kortsmit, HSV ’t Alvertje, Zevenbergen     2.973 gr. 
3. Arnold de Boer, HSV VIOD, Heerhugowaard     2.812 gr. 
- categorie C: 10 t/m 12 jaar – 2 vakken 
NK 27 <icoon poppetjes> (2012: 34) – selecties 105 <icoon poppetjes> (2012: 120) 
1. Johan Bakkernes, HSV Renswoude, Renswoude  5.257 gr. 
2. Youri van Lieshout, HSV de Noordervaart, Meijel  3.671 gr. 
3. Mart Klein Wolterink, HSV Renswoude, Renswoude  3.442 gr. 
 
NK Zoetwater Individueel  
31 augustus – Noordwillemskanaal, Vries 
NK 177 <icoon poppetjes> (2012: 200) – selecties 920 <icoon poppetjes> (2012: 925) 
1. Henry Bresser, HSV de Graskarper, Duiven           10.001 gr. 
2. Piet Meulendijk, HSV de IJzeren Man, Geldrop    8.617 gr. 
3. Anja Groot, HSV Kennemerland, Heemskerk     8.472 gr. 
 
NK Zoetwater Korpsen 
28 september – Beukerskanaal - Steenwijk 
NK 30 korpsen (2012: 32) – selecties 119 korpsen (2012: 132) 
1. SVB Delfland, Capelle ad IJssel, bestaande uit  
 Jo Adriolo, Rolf van de Broek, Arjan Klop,     
 Theo Leijrik, en Jurgen Spierings 33 pnt.           11.249 gr.  
2. HSV Hoop op Geluk, Nijkerk 38 pnt.    9.272 gr. 
3. HSV de Karper, Brummen 42 pnt.     7.190 gr. 
 
NK Clubs 
11 mei – Lage Vaart, Almere 
NK 17 clubs (2012: 17), geen selecties 
1. HSV Viscollege VNK, Medemblik, bestaande uit   
 Stefan Hooijman, Harry Kleijn, Nick Koopmeiners  
 Ronald Nannings, Hans Wisse 18 pnt.   20.367 gr. 
2.  HSV Stekelbaarsje, Arkel 33 pnt.   15.125 gr. 
3.  HSV Ons Genoegen, Roermond 36 pnt.   19.153 gr. 
 
NK Feeder  
14 september – Van Starkenborghkanaal, Aduard 
NK 102 <icoon poppetjes> (2012: 101) – selecties 495 <icoon poppetjes> (2012: 532) 
1.  André Musch, HSV Schaopwas, Eext    3.646 gr. 
2.  Klaas Mozes, HSV de Oanslach, Surhuisterveen    2.834 gr. 
3.  Edwin Timmer, Noordhorn, Zuidhorn    1.933 gr. 
 
NK Vliegvissen  
26 mei, De Eemhof, Zeewolde  
NK 30 <icoon poppetjes> (2012: 30)  
1. René Koops, Fly Out 1   11 pnt. 
2. Annemarieke Slinger, De Bilt   16 pnt. 
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3. Peter Elberse, ‘Elbi’ Midden Brabant   19 pnt. 
 
NK Baarsvissen 
5 oktober, Knollendammervaart 
NK 56 <icoon poppetjes> (2012: 58) 
1.  André van Kleef, Schele Posch  135 stuks 
2.  Jeroen Buijs, De Ringdijk  132 stuks 
3. Thom Groot, De Sander  131 stuks 
 
Topcompetitie Zoetwatervissen 
8 wedstrijden van april t/m september 
50 <icoon poppetjes> Sr. A (2012: 50) en 29 <icoon poppetjes> Sr. B (2012: 46) – 
9 <icoon poppetjes> Junioren U18 (2012: 10), 19 <icoon poppetjes> Junioren U 17 (2012: 23),  
9 <icoon poppetjes> Dames (2012: 10) en 19 <icoon poppetjes> Veteranen (2012: 21). 
 
Dames: 
1. Anouk van de Belt  11 kl.pnt. 40.762 gram  
2. Ingeborg Audenaerd  15 kl.pnt. 32.353 gram 
3. Wanda de Schouwer  18 kl.pnt. 24.431 gram 

 
Junioren U18: 
1. Johnno van de Haar  16 kl.pnt. 50.764 gram 
2. Nick Koopmeiners  16 kl.pnt. 47.583 gram 
3. Randy Roumen  16 kl.pnt. 44.890 gram 
 
Junioren U23: 
1. Ramon Ansing  17 kl.pnt. 46.796 gram 
2. Roel Reuvers  23 kl.pnt. 42.906 gram 
3. Luciën de Rade  24 kl.pnt. 39.314 gram 

  
Senioren A-divisie: 
1. Christian Surquin  14 kl.pnt. 46.706 gram  
2. Jo Adriolo  20 kl.pnt. 31.583 gram 
3. Thijs Lupsen  22 kl.pnt. 42.006 gram 
 
Senioren B-divisie: 
1. Peter Post   9 kl.pnt. 65.187 gram 
2. Martin Krouwel  19 kl.pnt. 47.793 gram 
3. Theo Schillings  23 kl.pnt. 36.530 gram 
 
Veteranen:  
1. Albert van Lanen   20 kl.pnt. 52.375 gram 
2. Hennie van de Bruggen  22 kl.pnt. 28.760 gram 
3. Theo Wijnen  25 kl.pnt. 23.757 gram 
 
Topcompetitie Feeder 
4 wedstrijden van mei t/m oktober - 113 <icoon poppetjes> (2012: 94). 
1. Henk Mulder   9 kl.pnt. 23.588 gram 
2. Henk Roskam   9 kl.pnt. 12.015 gram 
3. Hennie Baert  10 kl.pnt. 24.201 gram 
 
Topcompetitie Karper 
4 wedstrijden van april t/m oktober – 26 koppels (2012: 40) 
1. Wim Molendijk / Peter Molendijk            6 kl.pnt. 68.292 gram 
2. John de Geus / Jeroen van der Heijden            7 kl.pnt. 133.415 gram 
3. Dennis Nijland / Björn Wenden            7 kl.pnt. 93.861 gram 
 
NK Kustvissen Junioren 
5 oktober, Borssele - Zeeland 
- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 19 <icoon poppetjes> (2012: 15) 
1. Julian Rijnhout, HSV Vlissingen   134 cm 
2. Stan Bals, HSV de Zeebaars, Scherpenisse    112 cm 
3. Carlo Hoek, ZHC de Makreel, St. Annaland    75 cm 
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- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 18 <icoon poppetjes> (2012: 16) 
1. Marco Marijs, HSV Reimerswaal, Krabbedijke   148 cm 
2. Lars Rombouts, HSV Oosterschelde, Dreischor   92 cm 
3. Mart Verhage, HSV Westkapelle   61 cm 
 
NK Kustvissen Dames 
5 oktober, Borssele – Zeeland – 17 <icoon poppetjes> (2012: 21). 
1. Christel Verhage, HSV Westkapelle    117 cm 
2. Danielle van Geelkerken, DZV De Eurovissers, Schiedam   80 cm 
3. Clarinda vd Zande-Rijnberg, HSV ’t Scharretje, Oud Vossemeer  65 cm  
 
NK Kustvissen Individueel en Korpsen 
9 november – Groote Keeten, Den Helder 
NK 207 <icoon poppetjes> (2012: 226) – selecties 389 (2012: 425 <icoon poppetjes>)  
1. Cees Andriesse, HSV Oosterschelde Vissers, St. M’dijk   346 cm 
2. Rob Slingerland, DZV De Eurovissers, Schiedam   257 cm  
3.  Arjan van de Zande, HSV Vlissingen   220 cm 
 
NK 22 korpsen (2012: 24) - selecties 64 korpsen (2012: 72) 
1. 2e korps van HSV Westkapelle, bestaande uit   46 pnt. 425 cm 
  Erick Brouwer, Eddy Elzinga, Jan Minderhoud,  
 Jarno Minderhoud en Peter Slabber    
2. 2e korps O.K.O., Wezep     52 pnt. 393 cm 
3. 1e korps HSV Vlissingen     65 pnt. 486 cm 
 
Topcompetitie kustvissen senioren  
30/11 en 14/12 – Walcheren en Calandkanaal, 50 <icoon poppetjes> (2012: 50) 
1. Cees Westdorp, HSV Vlissingen   31 pnt. 1.037cm 
2. Tom van de Pol, HSV de Snoek   43 pnt. 1.123cm  
3. Marien Flipse, HSV Westkapelle  43 pnt. 1.063cm 
 
Topcompetitie kustvissen junioren/dames  
23/11 en 21/12-14/12 – Domburg/Dishoek 
Junioren 16 <icoon poppetjes> (2012: 15), Dames 10 <icoon poppetjes> (2012: 13) 
Junioren: 
1. Kristiaan Minderhoud, HSV Westkapelle           9 pnt. 1.095 cm  
2. Kees Gillissen, HSV Westkapelle    16 pnt. 771 cm 
3. Lennard Noorthoek, HSV De Makreel, St. Philipsland   17 pnt. 871 cm 
Dames: 
1. Susan Stuijts, HSV Streijenvissers    10 pnt. 494 cm 
2. Clarinda van de Zande, HSV ’t Scharretje         18 pnt. 297 cm 
3. Heidi Leeuwis-Vogelesang, HSV De Slufter    19 pnt. 230 cm 
 
NK Bootvissen 
9 juni– Oosterschelde vanuit Neeltje Jans 
NK 20 <icoon poppetjes> (2012 25) – selecties 49 <icoon poppetjes> (2012: 52) 
1. Kees Westdorp, HSV Vlissingen      32 ex. 4.380 gr. 
2. Ernest Ripson, HSV De Edelkarper, B. op Zoom     24 ex. 4.000 gr. 
3. Sjaak Verburg, HSV O.K.O., Oldebroek     23 ex. 4.880 gr. 
 
Topcompetitie bootvissen  
6/10, 17/11 en 8/12 – Neeltje Jans – 10 <icoon poppetjes> 
1. Mark van Wanrooij     17 pnt, 93 ex. 16.350 gr.  
2. Sjaak Verburg     18 pnt, 106 ex. 19.630 gr. 
3. Albert Leeuwis     23 pnt. 83 ex. 13.520 gr.  
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Resultaten internationale wedstrijden 
 
Deze wedstrijden zijn volgens de internationale CIPS-reglementen in de diverse disciplines vervist. 
 
Feeder Challenge (4 teams) 
5 – 7 april – Kanaal Gent Terneuzen – 10 teams; 
4 Ned. Teams - 3e, 4e, 6e en 10e plaats 
 
WK Zoetwater Korpsen 
3 - 10 juni – Kanaal Bian, Venetië, Italië – 29 landen – 4e plaats 
 
EK Zoetwater Individueel/Landenteams 
24 - 30 juni – Novi Sad, Servië – 25 landen – 10e plaats  
 
Meerlanden Zoetwater 
2-6 juli – Grosse Tulln, Oostenrijk – 6 landen – 3e plaats 
Thijs Lupsen: individueel 1e plaats  
Team: Frans van Berkel, Rolf van de Broek, Patrick Broekhuizen,  
Thijs Lupsen, Ramon Pasmans en Luc de Werd. 
Coach: Jan van Schendel 
 
Meerlanden Junioren: Nederland-België-Luxemburg  
9-10 augustus – Lage Vaart, Almere – 1e plaats 
1e plaats individueel: Lennard Fransen 
2e plaats individueel: Johnno v.d. Haar 
 
NeDuLux Zoetwater 
2-4 augustus – Amertak Geertruidenberg – 1e plaats 
Team: Nico Bakkernes, Jan Broess, Wim Fuhler, Noel Gulpen, Ruud de Jongh, Albert Meijer, Ton 
Post, Haike Ruijters en Ron Steijvers 
Coaches: Jan van Schendel en Stefan Verhoeven 
1e plaats individueel: Nico Bakkernes 
2e plaats individueel: Haike Ruijters 
 
WK Zoetwater Dames 
19-26 aug - Radece, Slovenië – 18 landen – 12e plaats  
 
WK Zoetwater Junioren 
22 – 29 juli – Rieux, Frankrijk 
U18 – 14 landen – 6e plaats 
U23 – 20 landen – 6e plaats 
2e plaats individueel: Sjors Milder 
 
Interland Feeder: België – Nederland 
26-27 oktober – Gent, België  
Nederland – België: 23 - 27 
2e plaats individueel: Frank v.d. Schaft 
 
WK Feeder 
18 – 25 november – Zuid-Afrika – 16 landen - 7e plaats 
Team: Dirk Ekkelenkamp, Marco Hofman Leo Koot, Theo Leijrik, Henk Roskam, Arnout van de 
Stadt. 
 
WK Zoetwater Veteranen 
5-12 aug. – Capljina, Bosnië – 11 landen - 8e plaats 
 
WK Zoetwater Individueel/Landenteams  
9 – 16 september – Zeranskimkanaal, Warschau, Polen – 36 landen – 10e plaats 
 
WK Karper 
24 – 30 september – Montargil, Portugal – 20 landen – 18e plaats 
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EK Vliegvissen  
15 – 22 september – Slowakije – 16 landen – 16e plaats  
 
WK Vliegvissen 
10 – 17 augustus – Mosjoen, Noorwegen – 25 landen – 15e plaats 
 
WK Bootvissen 
7 - 14 september – Setúbal, Portugal – 16 landen – 10e plaats  
 
Meerlanden Bootvissen 
9 -12 mei – Blankenberg, België - 1e plaats 
Team: Louis van Bommel, Koos Roels, Cees van de Velde, 
Linda van de Velde en André Verdonk 
Coach: Will Franken 
 
WK Kustvissen Junioren 
21 – 28 september – Melilla, Spanje – 7 landen – 3e plaats 
 
WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren  
19 – 26 oktober – Torremolinos, Spanje – 14 landen – 6e plaats 
 
WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames  
19 – 26 oktober – Torremolinos, Spanje – 10 landen – 4e plaats 
 
WK Kustvissen Korpsen 
4 - 10 mei – Grandola, Portugal – 18 teams, team HSV Westkapelle en team HSV Eurovissers, 13e 
en 14e plaats 
 
Engeland-België-Nederland Kustvissen  
28 – 29 juni – Weymouth, Engeland, Nederland - 3 landen – 2e plaats 
3e plaats individueel: Kees Rijnhout 
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Hoofdstuk 8 
Organisatie en structuur 
 
Sportvisserij Nederland is een landelijke vereniging. Het beleid en de begroting worden 
vastgesteld door de leden - ofwel de federaties en de specialistenorganisaties - in de 
algemene 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 590.000 aangesloten sportvissers, 
850 lokale hengelsportverenigingen, 7 regionale federaties en 3 landelijke specialistenorganisaties. 
Landelijk maakt Sportvisserij Nederland sinds 2012 deel uit van het NOC*NSF en vormt zij qua 
omvang de derde sportbond van Nederland. 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). 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 8 juni kwam de algemene ledenvergadering bijeen op Papendal, het complex van het NOC*NSF. 
Tijdens het ochtenddeel waren er presentaties van onder andere Gerard Dielessen, directeur 
NOC*NSF, en Chris Kalden, oud directeur Staatsbosbeheer. Tijdens het middagdeel werden door de 
leden het jaarverslag, de jaarrekening en de bijgestelde begroting voor 2013 vastgesteld en werd 
de evaluatie van de nieuwe bestuurssamenstelling van Sportvisserij Nederland besproken. Als 
laatste werden bestuursleden (her)benoemd. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde maandelijks waarbij beleidsitems werden besproken en periodiek 
discussies over thema’s werden gehouden. Aan de orde kwamen onder meer het beleid ten aanzien 
van visstandbeheercommissies, zeebaars, vislood, de handhavingsinspanningen door boa’s, de 
locatiekeuze voor de organisatie van vier WK’s in Nederland, de volmacht van de directeur, de 
samenwerking met Water Natuurlijk, de mogelijkheden van NOC*NSF en het opstellen van een 
nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020. Gediscussieerd werd over de volgende thema’s: 
viswedstrijden, het gebruik van moderne media, de Europese belangenbehartiging, taken van 
verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland en de verschillen tussen federaties. 
 
Bureau 
Aan het begin van 2013 telde de werkorganisatie van Sportvisserij Nederland 44,1 fte. In de loop 
van het jaar verdween een halve formatieplaats bij de afdeling Advisering & Begeleiding doordat 
tijdelijke werkzaamheden werden beëindigd. Bij het cluster wedstrijden werd de formatie met 0,4 
fte uitgebreid. Piette van Hoorn en Adrie van der Veen kwamen in dienst bij deze afdeling. Jolanda 
Kok nam ontslag om meer activiteiten met haar gezin te kunnen ondernemen. Zij was bijna 29 jaar 
actief voor de sportvisserij. 
Bij het cluster Visdocumenten, regelgeving en controle kwam Kitty Zaal met 0,5 fte het team 
versterken.  
 
Vijf medewerkers waren 12 ½ jaar dienst, terwijl Frans Jacques zijn 40-jarig jubileum in de 
sportvisserij vierde.   
 
Het verzuimpercentage was in 2013 bijzonder laag en wel 1,5 %. Inclusief zwangerschapsverlof 
was het 2,0 %.  
 
Het overleg met de beroepskrachten van de federaties werd maandelijks gehouden. Gesproken 
werd over de voorbereiding van beleid, werkzaamheden werden afgestemd en informatie werd 
uitgewisseld. 
 
Elf stagiair(e)s liepen in het kader van hun opleiding in 2013 stage bij Sportvisserij Nederland. Vier 
van hen volgen een mbo-opleiding aan de Groene Welle in Zwolle of het Wellant College in 
Gorinchem. Zeven studenten volgen een hbo-opleiding. Zij voerden diverse onderzoeken uit zoals 
waterplantenbeheer, meervalonderzoek en het optimaliseren van de voorlichting naar winkeliers en 
jachthavens.   
 
De personeelsvertegenwoordiging sprak vier keer met de directeur over actuele zaken zoals het 
vernieuwen van het ledenbestandprogramma en de evaluatie van het beleidsplan 2010-2015 in 
aanloop naar het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2016-2020.  
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Jaarrekening 2013 
 
Balans en resultaat 
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Adressen (juni 2014)  

 
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 
M. (Rien) Openneer 
Ridderstraat 15, 4902 AA Oosterhout (NB) 
T. 06-53792542 
E. r.openneer@sportvisserijnederland.nl 
 
Ambtelijk secretaris 
Ir. J.J.A. (Joop) Bongers 
Julianastraat 2, 6881 VN Velp (Gld) 
T. 06-10142842 
E. bongers@sportvisserijnederland.nl 
 
Afgevaardigd vanuit de leden 
Sportvisserij Fryslân 
H.J. (Harrie) Holtman 
Ulemar 51 
8939 CE LEEUWARDEN 
T. 06-51090949 
E. harrie91@hetnet.nl 
 
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 
Vacant 
 
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 
J. (Jan) van de Bovenkamp 
Kwarts 28, 3893 EG Zeewolde 
T. 06-20428471 
E. bovenkamp@sportvisserijmidwestnederland.nl 
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Sportvisserij Zuidwest Nederland 
J.B.A. (Ben) Biondina 
Veerweg 18 A, 4493 AS Kamperland 
T. 06-29258749 
E. b.biondina@sportvisserijnederland.nl 
 
Sportvisserij Limburg 
Th.J.M. (Theo) Wilken MLD 
Van Heylerhofflaan 8, 6211 KA Maastricht 
T. 06-44453231 E. t.wilken@sportvisserijnederland.nl 
 
Erelid 
A.J. Sweep, E. Pinksterblomstraat 62, Oosterhout (NB) 
 
Commissaris wedstrijden 
Zoet 
W. (Willem) Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede  T. 06-28613229 
Zout 
R. (Ron) Gatowinas, 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 
J.P.H. (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, Van der 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. 0227-593203 
H. (Hendrik) Moolenvliet, 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 
J. (Jack) Valkenburg, Ambrozijnberg 178. 4707 MP Roosendaal  T. 06-50507498 
S. (Stefan) Verhoeven, Past. van Beugenstraat 32, 5061 CS Oisterwijk T. 06-51549927 
 
Zout 
W. (Wil) Franken (bootvissen), Gagelboslaan 33, 4623 AA Bergen op Zoom  T. 06-22807651 
H. (Henri) Karremans (kust junioren), Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen  T. 06-23023992 
A. (Arthur) van Tienen (kust senioren), Glidkruid 13, 3137 WG Vlaardingen T. 06-12373589 
B. (Benny) Wijnings (kust dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord T. 0165-387237 
 
Financiële Beleidsadviescommissie 
J.F. Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag    T. 070-3247883 
Vacatures 
 
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 
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Bureau Sportvisserij Nederland (juni 2014) 
 
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) 
Theo Bremer      Gerben Koopmans 
Frans Boonstra      Ruud Pannekeet    
Frans Jacques      Kitty Zaal 
Paula Klarenbeek 
 
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 
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Overzicht van het aantal afgegeven Vispassen  
van sportvissers die bij een vereniging zijn aangesloten 
 
         
Federatie  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aantal verenigingen eind 2013 

 

Groningen Drenthe 48.823 49.556 50.667 51.009  51.920 51.615 51.864 175 

Friesland  25.691 26.099 27.914 29.209  31.139 32.052 33.432  33 

Oost-Nederland 57.897 59.290 61.925  64.002  67.797 68.800 72.088  71 

MidWest Nederland 100.334 104.964 110.465 113.970 118.850 121.953 128.369 108 

Midden Nederland 38.226 38.430 40.320   41.021  43.337 43.305 44.080 101 

Zuidwest Nederland 124.807 128.948 133.662 137.135 141.076 141.268 148.466 246 

Limburg  29.335 28.463 29.506 28.660 29.903 30.008 30.706 115 

         

Totaal   425.113 435.750 454.459 465.006 484.022 489.001 509.005 849 

         
 
Er zijn in 2013 door Sportvisserij Nederland ook 80.768 Kleine VISpassen verstrekt aan niet-aangesloten 
sportvissers. In 2012 waren dat er 89.600 en in 2011 96.635. 
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Adressen sportvisserijorganisaties  
 
Sportvisserij Nederland 
Leyenseweg 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) 
Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam.  
E. info@deksn.nl I. www.deksn.nl  
 
Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) 
I. (Ingmar) Boersma, Schermerhornstraat 112, 8015 AB Zwolle. T. 06-50510055.  
E. voorzitter@snoekstudiegroep.nl 
A.H. Kolkman (Bert). E. secretaris@snoekstudiegroep.nl  
l. www.snoekstudiegroep.nl  
 
Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 
G. Berkhout, Blijvenburgstraat 211, 3042 KE Rotterdam T. 010-4379518  
E. gerardberkhout@vnv.nu  
I. www.vnv.nu 
 
Internationaal  
 
European Anglers Alliance (EAA) 
Rue du Luxembourg 47, B-1050 Brussels, Belgium 
T. +32 (0) 2 286 59 56 
E. email@eaa-europe.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 
I. www.cips-fips.com  
E. segreteria@fipsas.it of wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 
 
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 
Kantoor/Secretariaat: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo T. 0592-542890 
E. info@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 a.thielking@hfmiddennederland.nl 
Kantoor: Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort 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 
Th.J.M. Wilken MLD, Van Heylerhofflaan 8, 6211 KA Maastricht T. 043-3213439  
Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond T. 0475-350053 
E. info@sportvisserijlimburg.nl I. www.sportvisserijlimburg.nl  


