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Nederland is wereldkampioen vissen 2014!
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In 2014 is op vele fronten de stijgende lijn van
de vorige jaren voortgezet. Daarbij ging het om
het ledental, wedstrijdresultaten, visstandbeheer, jeugdwerk, communicatie en de samenwerking binnen de organisatie. Door Sportvisserij
Nederland en de federaties is met vereende
krachten uitvoering gegeven aan het beleidsplan
Sterker Samen Werken 2010-2015. Tevens is
vol energie in brede betrokkenheid gestart met
het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de
periode 2016-2020.
Gouden wedstrijdjaar
Na 32 jaar wist Nederland bij het wedstrijdvissen in zoet
water weer de wereldtitel te winnen. In Kroatië legde het
Nederlandse team onder leiding van de bondscoaches

Na ruim dertig jaar werd Nederland in Kroatië wereldkampioen zoetwatervissen.

Bij de Postcodeloterij werd een subsidieverzoek ingediend om het Haringvliet verder te ontwikkelen voor natuur en recreatie.

Nog meer kampioenen: de junioren
behaalden goud tijdens het wereldkampioenschap kustvissen.

06
07

Jan van Schendel en Stefan Verhoeven in een sterk deelnemersveld van 37 landen beslag op het goud. Een unieke
prestatie. Nederland klom hiermee op naar de derde
plaats in de meerjaren ranking van landen. Individueel
werd door Stefan Altena het zilver bemachtigd en door
Arjan Klop het brons.
In Frankrijk werd ook het Nederlandse juniorenteam kustvissen met bondscoach Henri Karremans wereldkampioen.
Kristiaan Minderhoud won hier individueel het brons.
Verder werd door het Nederlandse team tijdens Fish ‘O’
Mania in Engeland beslag gelegd op de tweede plaats en
werd het brons veroverd tijdens het WK Feedervissen in
Ierland en het WK Kust in Frankrijk.
In Nederland werd door Sportvisserij Nederland in Assen
het wereldkampioenschap zoetwatervissen voor de jeugd
georganiseerd. Er deden maar liefst 44 teams verdeeld
over drie leeftijdsklassen mee.
Stevig fundament
Het aantal aangesloten sportvissers bij de hengelsportverenigingen nam toe met 15.000 personen tot 524.150
sportvissers. Samen met het aantal houders van een
Kleine VISpas telde Sportvisserij Nederland 595.494
sportvissers. Dit zorgt voor een stevig fundament onder
de hengelsportorganisaties. De landelijke publiekscampagne, handhaving door boa’s en controleurs van de
hengelsportverenigingen, ledenwerfacties en versterking
van de ledenadministratie droegen hieraan bij. Ook het
aantal jeugdleden nam toe. Jeugdbegeleiding, vislessen op de basisschool en aansprekende visspecialismen
zoals het vissen op karper en roofvis, vormden hierbij de
grondslag.
Eind 2014 werd op verzoek van Sportvisserij Nederland
een wijziging van de Visserijwet gerealiseerd. Hiermee
is vanaf 2015 het gebruik van de app VISplanner op de
mobiele telefoon, samen met de VISpas rechtsgeldig
voor sportvissers om op de visstek aan te tonen dat men
gerechtigd is hier te vissen. In dit geval is het niet meer

Op de valreep van 2014 werd de visplanner-app als wettig
visdocument geaccepteerd, net als het boekje
'Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren'.
noodzakelijk de papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren bij zich te hebben.
In beeld
Publicitair is de hengelsport in beeld. Op televisie was er,
naast Vis TV en Fish ‘O’ Mania, een nieuwe eigen televisieserie Studio Vis TV op RTL7. Ook groeide het bereik
van Hét Visblad en de digitale media. De websites van
de federaties werden vernieuwd en aangepast aan de
actuele technieken. Daarnaast is veel vrije publiciteit in
de media gerealiseerd rondom de wedstrijden, onderzoek
van de visstand, het jeugdwerk en controleacties.
Verbetering visstand
Zorg voor de visstand is een wezenlijk punt binnen de hengelsport. Met een symposium in Amsterdam is aandacht
gevraagd bij de waterbeheerders voor de veranderende
visstand in ons land. Op 51 locaties in het land werd onderEr waren diverse extra inspanningen om de jeugd kennis
te laten maken met de hengelsport.

Zeebaars heeft een grote waarde voor de zeesportvisserij.
Daarom werd de brochure ‘Nieuwe kijk op zeebaars’ uitgebracht.

zoek gedaan en adviezen uitgebracht over verbetering van
water en visstand. Verder is gekeken hoe met bijvoeren
of beluchten een dichtere visstand op afgesloten visvijvers kon worden gehouden. Een groot onderzoek naar de
aanwezigheid en het gedrag van meerval in de Westeinderplassen werd afgerond. Veel energie is gestoken in de
problematiek van de beroepsvisserij en de visstand op het
IJsselmeer, de Randmeren en het Benedenrivierengebied.
Op zee speelde internationaal de regulering van de visserij
op zeebaars. Het initiatief van Sportvisserij Nederland en
de Waddenvereniging voor de aanleg van een open vismigratierivier in de Afsluitdijk werd goedgekeurd. Waarschijnlijk is deze in 2018 al gerealiseerd. Met de hengelsportfederaties, waterschappen, provincies en anderen is gestart
met een groot herintroductieproject voor zeeforel in het
Lauwersmeergebied. Bij de Postcodeloterij werd eind 2014
samen met Natuurmonumenten en het Wereld Natuur
Fonds een subsidieverzoek ingediend om
het Haringvliet verder te ontwikkelen voor
natuur en recreatie, wanneer de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan en er
een open verbinding met de zee ontstaat.
Meerwaarde voor watervogels en trekvissen, terugkeer van de zeearend en de steur
zijn hierbij het doel.
Ondersteuning van vrijwilligers
Vrijwilligers vormen de basis van de
hengelsportorganisaties. Via training,
advies en materialen worden zij ondersteund door Sportvisserij Nederland en
de federaties. Op een breed vlak van
wedstrijdcontrole en jeugdbegeleiding
tot het beheer van de visstand worden

voor hen gratis cursussen verzorgd. Nieuw in 2014
was de cursus Beter Besturen voor de bestuurders van
hengelsportverenigingen.
Naar buiten
Veel energie is gestoken in het opstellen van een nieuw
beleidsplan voor de sportvisserij in Nederland voor de
periode 2016-2020. Breed werd binnen de hengelsport
gesproken om zicht te krijgen op ontwikkelingen, ideeën,
knelpunten en wensen teneinde een gedegen toekomstvisie te ontwikkelen. Over dit beleidsplan zal in 2015
worden besloten. Doel is nog meer zichtbaar en aanwezig
te zijn in de samenleving en in een brede samenwerking
de mogelijkheden voor visstand en sportvissers verder
te ontwikkelen. Ook 2015 belooft een interessant jaar te
worden.

Menno Knip, voorzitter.

Joop Bongers, directeur.
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De Maasvlakte is een prachtig gebied voor vissers en heeft veel aandacht bij Sportvisserij Nederland.

Een groot deel van belangenbehartiging speelt zich af achter de schermen. Het is als de elektriciteitsbedrading van een huis: je ziet het niet, maar als het niet in orde is, kan het grote gevolgen
hebben. Veel zaken zoals de toegankelijkheid van het water of een goede visstand worden vaak als
vanzelfsprekend ervaren, terwijl op het zelfde moment niet altijd duidelijk is voor de buitenwacht
wat er voor moet gebeuren om de kwaliteit van de hengelsportmogelijkheden te waarborgen. In
2014 is zowel voor als achter de schermen door Sportvisserij Nederland samen met de federaties
veel werk verricht om de sportvisser zijn hobby te kunnen laten uitoefenen.

Samenwerken aan een gezonde visstand
Groen licht voor vismigratierivier in Afsluitdijk
Door onder meer Sportvisserij Nederland en de Waddenvereniging is een plan ingediend om via de aanleg van
een unieke vismigratierivier in de Afsluitdijk een open
verbinding te krijgen voor vis tussen de Waddenzee en het
IJsselmeer. Dit plan is ingediend in het kader van de renovatie van de Afsluitdijk in de komende jaren. In een brede
betrokkenheid met overheden, bedrijven, kennisinstituten
en belangenorganisaties is het plan verder uitgewerkt.
Fase I van de aanleg van de vismigratierivier in de Afsluitdijk heeft in 2014 groen licht gekregen van de betrokken
overheden. De werkzaamheden aan de Afsluitdijk en
daarmee de vismigratierivier, gaan in 2017 van start.
Zes jaar Water Natuurlijk
De specifieke waterschapspartij Water Natuurlijk werd
zes jaar geleden door Natuurmonumenten, de Landschappen en Sportvisserij Nederland in de steigers
gezet. In alle 24 waterschappen was Water Natuurlijk met
bestuurlijke kandidaten -ook vanuit de sportvisserij- vertegenwoordigd. In 18 waterschappen kwam de partij in
het Dagelijks Bestuur. Er is constructief samengewerkt
aan schoon, gezond en leefbaar water. Daarbij is voor de
visstand veel gedaan, vooral op het gebied van vismigratie. Veel waterschappen investeerden in het aanleggen
van vistrappen en visvriendelijke gemalen. Ook veel achterstallig baggeronderhoud is aangepakt. De behaalde
resultaten waren medio 2014 voor Sportvisserij Nederland de reden om Water Natuurlijk te blijven steunen.
Blauwe Hart
Hoewel zwaar overbevist, blijven het IJsselmeer en Markermeer wateren met een unieke potentie voor de sportvisserij. In deze wateren kan een bijzondere visstand van
nature voorkomen. Sportvisserij Nederland zet zich al
jaren in voor het herstel van de visstand in dit grootste
zoetwatermeer van Europa. Een duurzaam, ecologisch
verantwoord gebruik van de visstand is daarmee onlosmakelijk verbonden. Om dit een zo groot mogelijke kans
van slagen te geven, is Sportvisserij Nederland in 2014
toegetreden tot het samenwerkingsverband Het Blauwe
Hart. In deze organisatie werken verder Natuurmonu-

De eerste fase van de aanleg van de vismigratierivier in
de Afsluitdijk heeft in 2014 groen licht gekregen.

menten, Waddenvereniging, Het Flevo-landschap, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea en de IJsselmeervereniging samen aan het herstellen van de natuur, het
verbeteren van de visstand en het optimaliseren van het
recreatief gebruik van het blauwe hart van Nederland.
Varen en vissen in windparken
De ruimte op de Noordzee wordt schaarser door de
aanleg van windparken. Sportvisserij Nederland is actief
betrokken in het overleg tussen de Rijksoverheid en
stakeholders over het beleid betreffende varen en vissen
in windparken.
In juli werd de Noordzee gebiedsagenda 2050 door het
ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebracht. In
december werd de ontwerp Beleidsnota Noordzee 20162021 ter visie gelegd. Door intensief lobbywerk zijn hierin
uitgangspunten opgenomen voor medegebruik door de
sportvisserij en recreatievaart.
Nieuwe Wet Natuurbescherming
Als voorzitter van de Regiegroep Recreatie en Natuur
heeft Sportvisserij Nederland zich ingezet voor de
Natuurvisie van het ministerie van Economische Zaken

en de nieuwe Wet Natuurbescherming in wording.
Beide dossiers zijn voor Sportvisserij Nederland belangrijk omdat hierin onderwerpen aan de orde komen
als de toekomstige toegankelijkheid van wateren en
visserijmogelijkheden.
Succesvolle aftrap Waterrecreatie Nederland
Omdat sportvissen één van de grootse vormen van
waterrecreatie is, heeft Sportvisserij Nederland zitting
genomen in het bestuur van Waterrecreatie Nederland.
Tijdens de HISWA werd in september Waterrecreatie
Nederland officieel gelanceerd als de nieuwe naam van
Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Met de
doorstart van SRN wordt een belangrijke stap gezet in de
gewenste vernieuwing van publiek-private samenwerking
om de ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie
2025 te realiseren.

Door intensief lobbywerk zijn in de Beleidsnota Noordzee
2016-2021 uitgangspunten opgenomen voor medegebruik van de wateren tussen de windmolens in de zee,
door de sportvisserij en recreatievaart.

Beleid en politiek
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Benedenrivieren
Het Benedenrivierengebied is een uniek sportvisgebied,
met (nog) een goede visstand. Er zijn echter verschillende ontwikkelingen die een rol spelen bij veranderingen
in de visstand. Een daarvan is de onvoldoende regulering
van de onttrekking van schubvis door de beroepsvisserij.
Deze visserij bestaat al decennialang maar de uitgifte
van nieuwe en gewijzigde vergunningen door het ministerie van EZ is volgens Sportvisserij Zuidwest Nederland,
huurder van het schubvisrecht, niet doelmatig en onvol-

doende afgestemd. Verschillende bezwaarprocedures zijn
gestart. Vanuit het veld is er grote betrokkenheid rondom
de problematiek. Tijdens twee informatiebijeenkomsten
zijn betrokkenen geïnformeerd en werd van gedachten
gewisseld over acties en aanpak. Met de beroepsvisserij
is overleg gestart over een doorstart van de VBC en
het opstellen en uitvoeren van Visplan 2.0. Sportvisserij
Nederland ondersteunt hierbij de federatie met juridische en visserijkundige kennis.

Voor het nieuwe logo van Waterrecreatie Nederland staan de bestuursleden van Waterrecreatie Nederland: (v.l.n.r.)
Jaap Renkema (ANWB), Fred Bloot (Sportvisserij Nederland), Melanie Schultz van Haegen (minister van I en M),
Marleen Maarleveld (directeur), André Vink (HISWA Vereniging), Arie Kraaijeveld (voorzitter) en Oluf van Oosterom
(Platform Waterrecreatie).

Masterplan IJsselmeer aangeboden
In maart is het Masterplan IJsselmeer aangeboden aan
staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van
Economische Zaken. In het Masterplan –opgesteld door
een brede coalitie van de drie betrokken provincies, het
ministerie van Economische Zaken (EZ), natuurorganisaties, de beroepsvisserij en Sportvisserij Nederland- staan
adviesmaatregelen om de ernstig teruggelopen visstand
in het IJsselmeer te herstellen.
De totstandkoming van het Masterplan IJsselmeer ‘Visstand en visserij in balans’ is het sluitstuk van twee jaar
juridische procedures en intensief lobbywerk van Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland. Uiteindelijk zijn ook andere partijen hierbij betrokken zoals
de provincies Flevoland, Friesland en Noord Holland,
Rijkswaterstaat en het ministerie van EZ.
Voor staatssecretaris Dijksma was het masterplan de
aanleiding om zelf een bestuurlijk overleg te starten,
vanaf juni 2014 visserijbeperkende maatregelen te
nemen en de handhaving op het IJsselmeer te intensiveren. Sportvisserij Nederland is hierbij bestuurlijk en
inhoudelijk betrokken.
(Te) schoon water
Onder de titel ‘Hoe schoon willen we ons water?’ werd in
Amsterdam een symposium gehouden over waterkwali-

Hoe schoon willen we ons water? De sportvisserij
heeft soms andere eisen en verlangens dan
bijvoorbeeld de waterbeheerder.
teitsbeheer en wensen vanuit de samenleving. Hiervoor
was grote belangstelling. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met Natuurmonumenten en Stichting Recreatietoervaart Nederland en met ondersteuning
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie
van Waterschappen. Aanleiding was het feit dat ons water
steeds schoner wordt door inspanningen van de waterbeheerders in de afgelopen 25 jaar. Niet iedereen stelt echter
dezelfde eisen aan de waterkwaliteit. Waterrecreanten
hebben soms andere eisen en verlangens dan bijvoorbeeld
de waterbeheerder. Belangrijke vraag die aan de orde kwam
was ‘Hoe staat het met de samenhang tussen de waterkwaliteit en samenleving?’ Sportvisserij Nederland vindt de
lagere biologische productie een belangrijk thema.

In het Masterplan IJsselmeer staan adviesmaatregelen waaronder een vermindering van het aantal
beroepsvisserijbedrijven.

Lobby voor behoud van uniek zeevisgebied
De toegankelijkheid en bevisbaarheid in de gebieden
Europoort en de Maasvlakte blijven aandacht vragen.
Samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland was er
intensief contact met de gemeente Rotterdam en het
Havenbedrijf. Ook is een bezwaarschrift ingediend bij het
ministerie van Economische Zaken over de vergunningverlening voor de visserij met staand want op bepaalde
locaties in de Nieuwe Waterweg.
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Zeebaarsbeheer
Beter zeebaarsbeheer en het benadrukken van de grote
waarde van de zeebaars voor de zeesportvisserij is een
prioriteit voor Sportvisserij Nederland en de Europese
hengelaarsorganisatie European Anglers Alliance (EAA).
In het voorjaar werd de brochure ‘Nieuwe kijk op zeebaars’ uitgebracht. Hiermee werden beleidsmakers en
politici geïnformeerd over hoe het beheer van de zeebaars beter kan en welke maatregelen daarvoor nodig
zijn. Met het departement van Economische Zaken vond
overleg plaats over een Nederlandse aanpak, wat leidde
tot een Nederlands pakket zeebaarsbeheermaatregelen.
Hierin staat onder meer dat er geen verdere uitbreiding
moet zijn van de beroepsmatige handlijnvisserij en er
een verhoogde minimummaat moet komen van 42 cm
voor de hengelvisserij. ICES maakte in juni duidelijk dat
een bijgesteld zeebaarsadvies noodzakelijk is. Zij stelt
een visserijreductie voor van 80 procent. Tijdens een in
september te Dublin gehouden internationale zeebaars-

workshop zijn namens de EAA de standpunten vanuit de
sportvisserij toegelicht en bediscussieerd met de Europese commissie (EC), wetenschap, lidstaten, beroepsvisserij en NGO’s.
In december 2014 kwam de EC met een voorstel voor
maatregelen, waaronder een baglimit van één zeebaars.
Mede onder druk vanuit de sportvisserij heeft dit voorstel het niet gehaald tijdens een stemming in de Visserijraad. Noodmaatregelen worden begin 2015 door de EU
genomen.
Zonering recreatief staand want Katwijk
Op verzoek van de federatie Midwest Nederland is ondersteuning verleend aan de Katwijkse hengelsportvereniging Brittenburgh bij het realiseren van een zonering van
de recreatieve staand-wantvisserij langs het gemeentelijk
Noordzeestrand. Vissen met staand want in de brandingszone is populair in Katwijk maar zorgt voor een
steeds grotere ruimteclaim, waardoor de visserij met de
hengel steeds lastiger wordt. Mede na een lobby door de
sportvisserij kwam de gemeente met voorstellen richting
vissers en hengelaars voor een APV-regeling (Algemene
Plaatselijke Verordening), waarin zonering de oplossing
zou moeten bieden. Bovendien wil de gemeente komen
tot een jaarlijkse registratieplicht van de staand-wantvissers in plaats van een eenmalige.
Duurzaamheid op de agenda van de Tweede Kamer
Verschillende politieke partijen hebben op verzoek van

Een visserijreductie van tachtig procent is nodig om de zeebaars te redden.

verzoek van Sportvisserij Nederland en een IMARES-rapport waarin waterkracht als groot knelpunt voor vismigratie werd aangemerkt, waren voor PvdA en D66 aanleiding tot het indienen van een motie. Hierin stellen zij
dat de vissterfte bij waterkrachtcentrales beperkt moet
worden. In 2014 nam de Tweede Kamer deze motie aan.
Europa
Europa is vanuit sportvisoogpunt belangrijk, omdat er
op het gebied van de visserij en de natuur steeds meer
in Brussel wordt besloten. Daarom werd veel aandacht
besteed aan de Europese lobby. De belangrijkste onderwerpen waren onder meer de Europese verkiezingen,
de zeebaars, vismigratie, waterkracht, waterkwaliteit en
loodgebruik binnen de hengelsport.

Tijdens een EAA-bijeenkomst in Dublin werden de standpunten van
de sportvisserij ten aanzien van de zeebaars kenbaar gemaakt.
Sportvisserij Nederland in de Tweede Kamer vragen
gesteld over diverse visserij-onderwerpen. Deze gingen
onder meer over de veranderende visstand en een duurzaam beheer van de zeebaars, waarbij veel aandacht was
voor de positie van de sportvisserij.
Motie Waterkracht
Waterkracht is een groot knelpunt voor vismigratie. Een

Dierenwelzijn
In 2014 zijn in de gemeenten Amsterdam, Buren, Zoetermeer, Utrecht en Leiden door de Partij voor de Dieren en
fracties van GroenLinks voorstellen gedaan om het sportvissen of onderdelen daarvan, te verbieden en te beperken. In samenwerking tussen Sportvisserij Nederland en
de betrokken federaties en hengelsportverenigingen is
het in al deze gemeenten gelukt om de aantijgingen te
weerleggen en beperkingen te voorkomen. Daarbij zijn
veelal met gemeenten afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van voorlichting, handhaving en
water- en visstandbeheer.

Ook de partijen PvdA en D66 vinden dat vissterfte door waterkrachtcentrales moet worden beperkt. Zij dienden
hiertoe een motie in die in 2014 werd aangenomen.
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Graskarpers werden onder meer uitgezet in het water de Put.

Een goede visstand is een basisvoorwaarde voor de sportvisserij, evenals de toegankelijkheid van
het viswater. Daarvoor voert Sportvisserij Nederland veel activiteiten uit, vaak in nauwe samenwerking met andere partijen. Zo wordt er bijvoorbeeld met waterschappen en federaties onderzoek
gedaan naar visstanden. Verenigingen wordt geadviseerd over het beheer van hun viswater en vrijwilligers van hen kunnen een cursus volgen op het gebied van vistandbeheer.

Onderzoek en advies
Europese meerval in de Westeinderplassen
In 2014 is het onderzoek naar de Europese meerval in
de Westeinderplassen afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het hoogheemraadschap van
Rijnland. Uit de resultaten blijkt dat de populatie bestaat
uit 1.300 tot ruim 2.000 exemplaren. De meerval is het
meest actief tussen zonsondergang en zonsopkomst. De
rietzudden lijken essentieel voor de aanwezigheid van de
meerval op de Westeinderplassen. Ze trekken zich hier
terug om te schuilen maar ook om te overwinteren.
Haaien & Roggen
Rondom Neeltje Jans en in de Oosterschelde worden
sinds 2011 haaien en roggen gemerkt door vijftien kapiteins van hengelcharters en de weervisserij in de Oosterschelde. In de periode begin mei tot eind oktober 2014
zijn twee stekelroggen gemerkt, 41 pijlstaartroggen, 12
ruwe haaien, 46 hondshaaitjes en 710 gevlekte gladde
haaien. 41 Gevlekte gladde haaien zijn teruggemeld
door beroepsvissers, medewerkers van visafslagen en
visserijkundige instituten. Het langeafstandsrecord van
de terugmeldingen kwam op 1.400 km door een grote
vrouwelijke haai die is gevangen voor de kust van Capbreton (Zuid Frankrijk). Uit alle terugmeldingen valt af
te leiden dat zowel de haaienmannetjes als -vrouwtjes
zich mengen in het Engelse Kanaal. Bijzonder zijn enkele
meldingen van gevlekte gladde haaien op het strand van
Vlieland. In augustus is het ‘haaien-evenement’ Sharkatag gehouden. Hierbij werd onder meer een pijlstaartrog
gevangen bij Neeltje Jans.
Landelijk Overleg Scheepswrakken (LOS)
Scheepswrakken op zee zijn belangrijke leefgebieden
voor vis en visstekken voor sportvissers. Rijkswaterstaat
maakt zich in het Landelijk Overleg Scheepswrakken
(LOS) sterk voor een overeenkomst tussen de diverse
stakeholders. Tot de genodigden behoorden biologen,
archeologen, duikers, sport- en beroepsvissers. Vereniging Kust & Zee, Stichting de Noordzee, duikers van
GetWet Maritiem en Sportvisserij Nederland willen een
standpunt over het gebruik en behoud van de wrakken
in de Noordzee. In het voorstel van Rijkswaterstaat
worden de biologisch en archeologisch meest belangrijke wrakken met rust gelaten, anderen kunnen (deels)
worden geëxploiteerd.

Vanaf een bootje worden de hydrofoons uitgelezen. Zo
wordt duidelijk waar de meervallen zich bevinden.
Visvijvers Noord-Limburg
Ondersteuning is verleend bij het opstellen van een
beheerplan voor hengelsportverenigingen in de
gemeente Horst aan de Maas. De gemeente wil dat de
verenigingen zelf hun visvijver gaan beheren, inclusief
het omliggende terrein. Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hebben samen met de verenigingen
er voor gezorgd dat er eerst een goede inventarisatie
zal worden uitgevoerd, zodat er een reëel beeld wordt
verkregen van de jaarlijkse onderhoudskosten en
vervangingsinvesteringen.
Haaien (en roggen) worden gemonitord. Na vangst wordt de conditie
van de dieren bekeken, onder meer door een haaitje te meten.

Waterplantenbeheer
Naar aanleiding van het toenemend aantal klachten van
sportvissers over waterplanten is in 2013 het project
Waterplantenbeheer gestart. Bij de huidige terugloop van
nutriënten in het water en een toenemende helderheid in
combinatie met fosfaatrijke bodems, keren waterplanten
snel terug. In 2014 is een aantal projecten van het vorige
jaar voortgezet.
Graskarperpilots
In 2013 is gestart met drie graskarperproeven in samenwerking met hengelsportverenigingen die veel overlast
ondervinden van waterplanten in hun visvijvers. In 2014
zijn daar nog twee proeven bijgekomen. Doel van deze
praktijkproeven is om te onderzoeken met welke graskarperdichtheid de waterplantenbedekking tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht. Het effect
van graskarpers en de toegepaste dichtheden kan pas
goed worden beoordeeld over een periode van enkele
jaren.
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Maaien van sportvisserij ‘hot spots’
Omdat in 2013 het voorjaar vrij koud was is het project
maaien van ‘hot spots’ in 2014 voortgezet. Dit werd
uitgevoerd in het Oranjekanaal en de Keizersbeek in
samenwerking met de federaties Groningen Drenthe en
Midden Nederland. Uitkomst is dat met relatief weinig
extra maaiinspanning deze hot spots voor sportvissers
bevisbaar gehouden kunnen worden.

ring in 2014 de uitheemse waterplant nog niet geheel te
zijn verwijderd, ook niet na de handmatige nabehandeling. De soort lijkt in alle drie de onderzochte wateren
weer toe te nemen. Aan de gemeente zijn adviezen
gegeven over visvriendelijke maaimethoden en de
mogelijkheden om graskarper in te zetten.
Visvriendelijk maaibeheer
Doel van dit project is om tot een zo visvriendelijk
mogelijk (maai)beheer van waterplanten te komen in
samenwerking met de waterbeheerder. Door de meest
geschikte maaimethode te kiezen en deze op het juiste
moment in te zetten kunnen aanzienlijke verbeteringen
worden doorgevoerd naar visvriendelijk maaien. Daarnaast is een goede opleiding en attitude van de ‘man op
de machine’ van belang. Een adviesrapport wordt hierover opgesteld.
51 Projecten Kort Advies
Er zijn 51 projecten Kort Advies uitgevoerd. Voor diepe
wateren is soms gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor gemaakte diepe zegen of werd advies gegeven op
basis van gegevens verkregen door sonarbemonstering
met de sidescan. Bij diverse onderzoeken was de pers
aanwezig. Ook komen geregeld kinderen uit de hoogste
groepen van de plaatselijke basisscholen kijken bij het
onderzoek. Door de vismeester (soms van de federatie)
krijgen zij uitleg over de vangtuigen, visherkenning en
het onderwaterleven. Daarnaast hebben kinderen zelf
een aantal vissen gemeten en teruggezet.

Hydro Venturi techniek in Houten
Nadat in 2013 waterplanten in wateren van Houten met
de hydroventuri-techniek zijn bestreden bleek bij monito-

Visserijkundig onderzoek bij wateren van cursisten van de cursus praktisch viswater- of vijverbeheer
Plaats

Naam water

Opdrachtgever

Amsterdam

Vijver Flevopark

Amsterdamse Hengelsport Vereniging

Drunen

Roeivijver

HSV De Parelvissers

Haalderen

Grote Kolk Mondeweg

HSV De Karper

Klundert

Stadsgrachten, Aalsbeek en Bottekreek

HSV 't Wachtertje

Lelystad

Bovenwater

HSV Lelystad-Dronten

Oss

Hazenakker

HSV Ons Genoegen

Reuver

Roversheideplas

HSV De Springende Forel

Schinnen

Mulderplas

HSV Ons Genoegen

Stevensweert

Meerse Kamp

HSV De Snoek

Tilburg

Sweelinckpark vijver/ Quirijnstokpark
vijver

HSV De Ruischvoorn

Veghel

Het Ven

HSV Veghel

Visserijkundig onderzoek met rapportage
Plaats

Naam water

Opdrachtgever

Baarle Nassau

Goordonk

HSV 't Goordonk

Beilen

´t Spiek

Federatie Groningen Drenthe

Boxtel

Leijsenven te Boxtel

HSV Ons Genoegen

Drouwenermond

Mondenweg

Federatie Groningen Drenthe

Duizel

Biesven

HSV De Gender

Geertruidenberg

De Vest

HSV Ons Genoegen

Geertruidenberg

Binnenvest

HSV Ons Genoegen

Grubbenvorst

De Steeg

HSV ’t Voorntje

Haarlem

Meerwijkplas

HSV Haarlem

Heereveen

De Heide

HSV Heerenveen/ Sportvisserij Fryslân

Heeswijk-Dinther

Ringsloot

Sportvisserij Nederland

Heumen

Steenkamp en Spanjaard

HSV De Vriendenkring

Hoogblokland

De Put

Sportvisserij Nederland

Ilperveld

Twiskeringvaart en Kerkebreek

HSV Landsmeer-Den Ilp

Kampen

Bouwkolk

HSV Ons Vermaak

Kampen

Stadspark Hart van Kampen

HSV Ons Vermaak

Klazinaveen

Kruiwerk

Federatie Groningen Drenthe

Milheeze

Wethouder Slitsvijver

HSV De Middenpeel

Nieuwleusen

Vechtlanden te Nieuwleusen

HSV De Voorn

Nijkerk

Watergoor

Sportvisserij Nederland

Noord-Nederland

Beken Noord-Drenthe en Groningen

Federatie Groningen Drenthe

Oeffelt

Kleine Vilt

HSV De Zalm, HSV De Berm en HSV Maas

Steenbergen

Roode Weel

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Veenendaal

Grote Pekken

HSV De Rietvoorn

Veenendaal

Stadspark

HSV De Rietvoorn

Venlo

Tang Koel

HSV Gemeente Venlo

Vianen

Helsdingen

HSV De Reiger

Vinkebuurt

Bijkersplas te Vinkebuurt

Sportvisserij Oost-Nederland

Zwartemeer

Zwartemeer

Federatie Groningen Drenthe

Plaats

Naam water

Opdrachtgever

Aalten

Inrichting vijver te Aalten

Federatie Midden Nederland

Andijk

Karperput te Andijk

HSV De Dobber

Bakel

Inrichting Zandwinput Bakel

HSV De Middenpeel

Best

Leemkuilen te Best

Federatie Zuidwest Nederland

Deurne

Heiakkervijver te Deurne

HSV De Peel

Dokkum

Tolhuispark te Dokkum

HSV Leeuwarden

Gemert

Dribbelei te Gemert

HSV Ons Genoegen

Nijkerk

Van Goghlaan te Nijkerk

HSV Hoop op Geluk

Oud-Zevenaar

De Breuly te Oud-Zevenaar

HSV De Breuly

Sevenum

Kamps Koeël Waterplantenbeheer

HSV De Peelvissers

Valkenswaard

Venbergen vijver 2 en 3

HSV Venbergen

Schriftelijk Kort Advies

Verbetering sportvisserijmogelijkheden
Project bijvoeren visvijvers
In de meeste specifieke visvijvers wordt door de beherende hengelsportvereniging vis uitgezet. Om deze
extra bezetting aan vis in stand te houden wordt in
deze proef beperkt bijgevoerd. Het bijvoeren gebeurt
in visvijvers met als enige bestemming hengelsport. In
2014 is onder 15 verenigingen 9.150 kg voer (vijverkorrel n0 130) van de firma Lambers-Seghers (B) verdeeld.
Om de ervaringen te peilen is aan het eind van het jaar
onder de verenigingen een enquête gehouden. Hieruit
blijkt dat 90 procent van de verenigingen tevreden is
over het bijvoeren in hun visvijver, gemiddeld geven zij
het project een 7,3. De vissen zien er gezonder uit en er
is minder vissterfte.
Mengen en beluchten visvijvers
Veel Nederlandse visvijvers hebben te maken met teruglopende visvangsten en vissterfte. In samenwerking met
het bedrijf Auga werd een proef gestart op drie visvijvers

om de visstand en visvangsten te verbeteren. Voor deze
proef werd de draagkracht van het water kunstmatig
verhoogd met als doel de hoeveelheid vis in een water
langdurig op een hoger peil te krijgen. Hiervoor is in de
visvijvers stroming en zuurstof aangebracht met behulp
van pompen en is er structureel bijgevoerd.
De eerste resultaten gaven aan dat er een duidelijke
toename was wat betreft de biomassa. De conditie
van de grotere vissoorten was verbeterd evenals de
hengelvangsten.
Diepe Plassen 2014
Het project Diepe Plassen heeft tot doel diepe visvijvers
aantrekkelijker te maken voor de sportvisserij. Zo bleek
dat in de elf meter diepe sportvisplas Watergoor bij
Nijkerk in de zomer een gelaagdheid optreedt, met een
spronglaag op vijf tot zes meter diepte. In 2014 is met
behulp van sonar de positie van de vissen onderzocht ten
opzichte van deze spronglaag. De vissen schuwen welis-

De vereniging Lelystad-Dronten realiseerde aan de Zuigerplas een toegankelijke visplaats voor mindervaliden.
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waar wat lagere zuurstofgehaltes niet, maar gedurende
juni tot en met oktober mijdt de vis de zuurstofarme
onderste laag. Hierdoor blijft in de meest productieve
zomermaanden een groot deel van de waterkolom en de
waterbodem onbenut door vis.
Online factsheets
Met de online factsheet-module kunnen hengelsportverenigingen eenvoudig hun visserijbeheervisie
weergeven, beheren en borgen. Dit jaar maakten 56

verengingen van de service gebruik. Zij realiseerden
246 factsheets.
Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
Sportvisserij Nederland kan met het Fonds Verbetering
Sportvisserijmogelijkheden hengelsportverenigingen en
federaties financieel steunen bij projecten ten behoeve
van de sportvisserij. In 2014 zijn 23 aanvragen ingediend
waarvan er 21 zijn gehonoreerd. Hierbij is in totaal een
bedrag van € 99.452 toegezegd aan te realiseren projecten.

Herintroductieprojecten
Kwabaal in de Beerze
Na vijf jaar uitzetten van juveniele kwabalen in de Beerze
werd beoogd dat deze beek in de buurt van Boxtel nu een
evenwichtig opgebouwde populatie van de voorheen uitgestorven kwabaal zou bevatten. In het voorjaar van 2014 is
er tevergeefs gezocht naar larven van kwabaal, maar in het
najaar zijn door middel van bemonsteringen met een elek-

trovisapparaat wel zes volwassen kwabalen aangetroffen die
in goede conditie verkeerden. Er zijn ook kleinere kwabalen
aangetroffen. De mogelijkheden om de onderzoeksmethode
eDNA toe te passen binnen het kwabaalproject zijn verkend.
Alle tot nu toe gedane monitoringen door Sportvisserij
Nederland zijn samengevat in het rapport ‘Kwabaal monitoring 2014’.

Na bemonsteringen werden in de Beerze kwabalen aangetroffen die in goede conditie verkeerden.

Overzicht goedgekeurde aanvragen Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 2014

Aanvrager

Maatregel/ doel/ project

HSV ’t Polderke Leende

Bouw van een schuilkeet

HSV De Alver

Het verplaatsen van een vissteiger

HSV De Brasem Ulft

Inrichting van een clubgebouw

HSV De Hering Schinveld

Het plaatsen van een afdeknet voor de vijver waar pootvis in wordt bewaard

HSV De Oirschotse Sportvissers

Bouwen van een clubgebouw

HSV De Peel Deurne

Het bekrijten van het viswater, aanleg van een natuurvriendelijke oever
en 22 visplaatsen

HSV De Sportvisser Noordwijk

Aanleg van een vissteiger voor senioren

HSV De Voorn Dinxperlo

Aankoop van een clubhuis

HSV De Voorn Rhenen

Bouw van een clubhuis

HSV Het Snoekje Heemskerk

Aanleg van zes vissteigers voor gehandicapten

HSV Ons Genoegen Schinnen

Renovatie van 12 vissteigers

HSV Ons Genoegen Wierden

Aankoop en plaatsen van een clubhuis

Verenigde Alblasserdamse Hengelaars

Aanleggen van twee vissteigers en reparatie van oeverbeschoeiing

Sportvisserij Fryslân

Aanleg van een openbare trailerhelling

Sportvisserij Fryslân

Twee vissteigers en een vissteiger voor minder validen

Sportvisserij Oost-Nederland

Aanleg van 15 visplaatsen

Sportvisserij Oost-Nederland

Het inrichten van een paai en opgroeigebied, het aanleggen van visplaatsen en het verbeteren van de bereikbaarheid van het viswater

Sportvisserij Oost-Nederland

Aanleg van 50 parkeerplaatsen bij een wedstrijdtraject

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Aanleg van 32 visplaatsen

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Aanleg van 30 visplaatsen

Sportvisserijbelangen Delfland

Aanleg van een vissteiger

In Diergaarde Blijdorp is de steur voor bezoekers dagelijks te zien.
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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. Sinds 2008
zijn ruim acht miljoen larven van de elft uitgezet. Om
te kijken hoeveel terugkeerders er zijn, wordt onderzoek gedaan. De resultaten laten zien dat de aantallen
geregistreerde vissen bij de vistrappen van Iffezheim en
Gambsheim uitkomen op een aantal van minimaal 341
volwassen elften die de Rijn in 2014 zijn opgetrokken.
Met deze aantallen is aangetoond dat de uitzettingen
vanaf 2008 tot een aanzet voor het herstel van de elftpopulatie heeft geleid.
Zeeforel in het Lauwersmeer
Door de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en het
waterschap Noorderzijlvest is het initiatief genomen trekroutes te herstellen voor vis voor het traject de Drentse
beken tot de Waddenzee. Inmiddels zijn ook de provincies
Groningen, Drenthe en Friesland, Sportvisserij Fryslân,
Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging en Sportvisserij
Nederland betrokken bij dit initiatief. Doel is het Lauwersmeergebied voor de vis en voor recreatie en toerisme te ontwikkelen. De zeeforel is de iconische vissoort
die als boegbeeld voor dit project wordt gebruikt, maar
soorten als de paling, rivierprik en driedoornige stekelbaars worden ook meegenomen in dit project.
Begin 2014 is door onder andere Sportvisserij Nederland
een onderbouwing opgesteld voor de uitzet van zeeforel
en is dit extern getoetst door het adviesbureau Koeman
en Bijkerk. In september is een uitgebreid visserijkundig

onderzoek uitgevoerd om de visstand vast te stellen
voorafgaand aan de uitzettingen van zeeforel in de
bovenlopen van de beken.
Europese steur terug in de Rijn
In 2012 werden in Nederland in de Rijn de eerste Europese steuren (Acipenser sturio) uitgezet. In 2014 is door
WNF, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland
gewerkt aan de voorbereiding van meerdere uitzettingen
en aan een toekomstig opkweekprogramma. Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het stroomgebied van
de Rijn. Daarnaast zijn de benodigde vergunningen gerealiseerd en internationale samenwerking met zowel het
ministerie van Economische Zaken, de Franse overheid,
als met het visserijkundig instituut IRSTEA en het ‘Gesellschaft zur Rettung des Störs e.V.’
Tijdens de Internationale Vismigratiedag op 24 mei is
een steur, afkomstig uit het Duitse kweekprogramma,
overgebracht naar de Diergaarde van Rotterdam. Daar is
de Europese steur voor de bezoekers dagelijks te zien.
Samen met Natuurmonumenten, WNF, ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland en Sportvisserij
Nederland is een plan opgesteld om subsidie te verkrijgen van de Postcodeloterij voor het treffen van maatregelen om het Haringvliet meer geschikt te maken voor
natuur en recreatie, voor watervogels en trekvissen. De
steur en zeearend zijn hierbij de icoonsoorten. Aanleiding is het feit dat dat de Haringvlietsluizen in 2018 op
een kier gaan en er dan een open verbinding met zee
ontstaat.

Inventarisatie sportvisserij
Sportvisserijonderzoek grote wateren
Bij een aantal grote regionale wateren is samen met de
federaties via vliegtuigtellingen en enquêtes gekeken
naar de omvang en het voorkomen van de sportvisserij.
In 2014 vond onderzoek plaats bij de Maas, Nederrijn,
Lek, Waal, Pannerdensch Kanaal en Boven- en BenedenMerwede. Rapporten zijn opgeleverd van de sportvisserijonderzoeken op Friese Boezem, Lauwersmeer, VolkerakZoommeer, Twentekanaal en Overijsselse Vecht. Met
name het Twentekanaal bleek een zeer druk bevist water.
De Friese Boezem, Lauwersmeer en Volkerak-Zoommeer
zijn wateren waar het vissen op roofvis vanuit een boot
erg populair is.
Belevingsonderzoek sportvisserij Randmeren
Onder begeleiding van Sportvisserij Nederland is in 2014
een afstudeeronderzoek gedaan naar de tevredenheid
van sportvissers ten aanzien van de sportvisserijmogelijkheden op de Randmeren. Via een enquête zijn 2.800

vispashouders ondervraagd. De respons was 16 procent.
Gemiddeld geven de sportvissers de Randmeren een 6,6.
Iets minder dan de helft van de respondenten is tevreden
tot zeer tevreden over de vangsten. Over het natuurschoon, de rust en de ruimte is ruim 80 procent (zeer)
tevreden.
Inventarisatie wedstrijdtrajecten
In het kader van het beleidsplan 2010-2015 en als voorzet
voor het nieuwe beleidsplan wedstrijden, is een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de
organisatie van grote (inter)nationale viswedstrijden in
Nederland. In totaal zijn 78 (potentiële) wedstrijdwateren
beschreven. Deze variëren van bekende en veel gebruikte
wedstrijdwateren tot wateren waar thans niet of nauwelijks wedstrijden worden gehouden, maar die wel grote
potentie hebben om een wedstrijdwater van (inter)nationale betekenis te worden.

Kennisuitwisseling
World Recreational Fisheries Congres (WRFC)
Om de twee jaar wordt er een internationaal congres
over sportvissen gehouden. Wetenschappers en sportvisserijorganisaties kwamen dit jaar bij elkaar in Brazilië.
Twee medewerkers van Sportvisserij Nederland hebben
daar lezingen gegeven over de VISpas, de Nederlandse
sportvisserijorganisatie en sportvisserijonderzoek.
Tijdens het congres bleek dat de organisatie van de
sportvisserij in Nederland, dankzij de huur van visrechten
en de VISpas, uniek is en veel landen aanspreekt, maar
ook dat in veel landen de overheid meer betrokken is
bij de sportvisserij dan in Nederland. In deze landen ziet
de verantwoordelijke overheid meer de grote economische waarde en ontwikkelingsmogelijkheden van de
sportvisserij.
Symposium Finland
In april was Sportvisserij Nederland aanwezig bij het
symposium ‘Nordic way forward / recreational fishing’
in Helsinki. Gedurende drie dagen zijn lezingen en workshops gehouden over het gebruik van sociale media met
betrekking tot kennisverspreiding en belangenbehartiging. Ook kwam de sociaal-economische waarde van
hengelsport aan bod. Op veel vlakken loopt Sportvisserij
Nederland voor op andere landen, zoals met onze nationale belangenbehartiging, het gebruik van communicatiemiddelen en de kennis over de hengelsportactiviteit

De hengelsport heeft in Nederland een grote economische waarde.

in ons land. Maar er zijn ook verbeteringen mogelijk om
meer draagvlak en inzet te krijgen voor de sociaal-economische waarde van de hengelsport in ons land en de
mogelijkheden om het sportvissen tot toeristisch product
te promoten.
Nederland leeft met vismigratie
Nederland kent tienduizenden waterbouwkundige
kunstwerken die helpen het land droog en bevaarbaar
te houden. Uit het oogpunt van vissen zijn ze dikwijls
belemmerend, soms zelfs dodelijk. In 2014 verscheen
een rapport met een wetenschappelijke analyse die in
kaart brengt waar barrières zijn. De analyse geeft de
waterbeheerder een goed handvat om de vismigratieproblematiek zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren.
Het advies is gebaseerd op vele jaren werkervaring en
tot stand gekomen in samenwerking van Deltares, de
adviesbureaus Tauw, AT-KB, Wanningen Water Consult en
Sportvisserij Nederland.
Grensmaas gezond
Het grensoverschrijdende Plan Grensmaas combineert
hoogwaterbescherming met grootschalige grindwinning
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en rivierontwikkeling. In de rivier bevinden zich negen
lage drempels die bij zomerse lage waterstanden er
voor zorgen dat het water niet vrij kan afstromen. De
wisselende afvoeren uit de Belgische kanalen zorgen
voor abrupte dalingen in het waterpeil. Deze en nog vijf
andere zware knelpunten voor visherstel zijn in 2014
door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg
belicht in een artikel in Visionair (Grensmaas onder de
maat). Dit resulteerde in kritische vragen bij de Provinciale Staten en het zorgde voor meer draagvlak onder de
natuurorganisaties voor een betere realisatie van Plan
Grensmaas.
Ondersteuning Visstandbeheercommissies (VBC's)
Veel VBC’s zijn in afwachting van beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van het al dan niet verplicht maken van
visplannen. Begin 2014 leek het erop dat een verplichting tot het maken van visplannen in de Visserijwet zou
worden opgenomen. Het ministerie van Economische
Zaken heeft in maart een concept wettekst aan de verschillende belanghebbenden gestuurd. Sportvisserij
Nederland heeft daarop een uitgebreide positieve, maar
ook kritische reactie gegeven. Na de inspraak op de wet-

De Grensmaas kent diverse knelpunten voor visherstel die in een artikel in Visionair werden belicht.

Veel vissen en vissers werden op beeld gezet. De
foto’s werden via Mijnvismaat verspreid.

tekst zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest.
Aan een aantal VBC’s is ondersteuning verleend in de
vorm van advisering bij visuitzet. Dit omdat met name
de aanwezigheid van karper door veel waterbeheerders
negatief wordt beoordeeld, hetgeen onterecht is volgens
Sportvisserij Nederland.
Visplan VBC Geul & zijbeken
De Visstandbeheercommissie Geul & zijbeken is ontstaan
uit de samenwerking tussen veertien hengelsportverenigingen. Sportvisserij in zo’n natuurgebied is niet
vanzelfsprekend en daarom willen de leden hun sport zo
duurzaam mogelijk beoefenen. Daartoe is in samenwerking met Sportvisserij Nederland het visstandbeheerplan
2016-2021 in concept opgeleverd. Ook het waterschap
Roer & Overmaas en de provincie Limburg zijn hierbij
betrokken. Het plan geeft de juiste aanpak aan voor de
Limburgse Geulvissers om toe te werken aan herstel van
de natuurlijke bestanden beekforel met een degelijke
genetische basis en passend visstandbeheer.
Sportvisserreisgids Stad Groningen
Begin oktober is het eerste exemplaar van de Sportvisserreisgids Stad Groningen uitgereikt aan de cabaretier
Jochem Myjer. Het is het vijfde deel in de reeks Sportvisserreisgidsen. De gids biedt een overzicht van de visstekken, bezienswaardigheden, alle vissoorten en technieken.
Ook Streetfishing komt aan bod. De gids is door Sportvisserij Nederland in samenwerking met Hengelsportfederatie Groningen Drenthe geproduceerd en diverse
visexperts uit het gebied hebben hun bijdrage geleverd.
De oplage is 1.000 stuks.

In het Noordzeekanaal werden diverse
exoten gevangen zoals deze knorrepos.

MijnVISmaat
De gegevens van de dataset van het landelijk vangstenregistratie platform MijnVISmaat zijn goed geordend opgeslagen en veelvuldig gecheckt op fouten.
Sportvisserij Nederland heeft diverse acties gehouden
waarbij VISmaten leuke prijzen konden winnen door hun
vangsten op www.mijnvismaat.nl te zetten. In 2014 zijn
bijna 40.000 vangsten geregistreerd door 7.000 actieve
gebruikers.
Diverse nieuwsbrieven zijn uitgegaan naar de 60.000
abonnees om hen op de hoogte te houden van speciale
vangsten, lopende acties en de laatste ontwikkelingen
op het gebied van MijnVISmaat. Zowel in de apps als op
de website is een aantal verbeteringen doorgevoerd die
ten goede kwamen aan het gebruikersgemak. Er is een
rapport opgesteld waarin uitvoerig geanalyseerd is wat
de door MijnVISmaat gegenereerde gegevens kunnen
opleveren.
Exotische vissoorten
Jaarlijks werkt Sportvisserij Nederland mee aan het
project ‘Invasieve exoten’ in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Sportvissers
melden via www.mijnvismaat.nl hun vangsten, waaronder
ook exotische vissen. In 2014 viel op dat er in het Noordzeekanaal diverse Noord-Amerikaanse knorrepossen
werden gevangen.
In het najaar zond Hart Van Nederland een item uit over
exotische grondels. Sportvisserij Nederland leverde een
bijdrage aan verschillende nieuwsbrieven genaamd ‘Kijk
op exoten’ waarin diverse exotische planten en diersoorten aan bod komen.
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Kennis
en informatie
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Onder meer deze vissers in een Brabantse beek hebben baat bij kennis en informatie over vis en vissen.

Het verzamelen en analyseren van informatie over sportvisserij, vissoorten en visstanden is een continue activiteit. Hiermee wordt de kennis binnen de organisatie geactualiseerd en uitgebouwd. Het
doel hiervan is bij te dragen aan visies en standpunten, alsmede het uitvoeren van projecten en het
geven van praktijkgericht advies. De informatie is afkomstig uit (internationaal) wetenschappelijk
onderzoek, zelf verzamelde data en eigen onderzoek.

‘Karper in Nederland’ in vijf delen
‘Geliefd en verguisd. De mens lijdt het meest onder de
zorgen die hij vreest’ is de subtitel van de in 2014 verschenen karpernota ‘Karper in Nederland’. Voor een
goed karperbestand is een gericht beheer en soms uitzet
van karper noodzakelijk. Om de nota te realiseren werd
zo veel mogelijk van de aanwezige wetenschappelijke
kennis over karper verzameld. De ruim 250 pagina’s
tellende nota bevat verwijzingen naar honderden wetenschappelijke onderzoeken die zijn geraadpleegd. In vijf
afzonderlijke hoofdstukken wordt ingegaan op de historie en verspreiding van karper, kweek en uitzettingen in
Nederland, de invloed van karper op de waterkwaliteit,

ecosysteem en de Kaderrichtlijn Water, sportvisserij en
karper en het beheer van karper.
Het rapport is ruim digitaal verspreid binnen de sportvisserij, overheden en water- en natuurbeheerders,
adviesbureaus en onderzoeksinstituten. Mede naar aanleiding van dit rapport heeft Imares in opdracht van de
ministeries van I&M en EZ de verschillende opvattingen
en argumenten in de ‘karperdiscussie’ van commentaar
voorzien. Beide ministeries, de Unie van Waterschappen
en Sportvisserij Nederland zijn eind 2014 een overleg
gestart om te komen tot een landelijk, uniform KRWtoetsingskader voor karperuitzettingen.

Adviesprojecten en research
Arbitrage Randmeren
Op voordracht van Sportvisserij MidWest Nederland
is deelgenomen aan een door de VBC Randmeren
ingestelde arbitragecommissie. Het geschil betrof het
bepalen van quota’s (methode en omvang) voor de
duurzame onttrekking van pootvis door de beroepsvisserij. Sportvisserij Nederland heeft bijgedragen aan het
meerderheidsadvies. Gelet op de verminderde biomassa
brasem en voorn in de Randmeren stelt dit advies een
forse quotumverlaging voor.

Arbitrage karperuitzet Houten
Tussen de Algemene Utrechtse Hengelaarsvereniging
(AUHV) en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
is de afgelopen jaren een geschil ontstaan over het uitzetten van vis na een vissterfte. Door beide partijen is een
arbitragecommissie ingesteld, met een vertegenwoordiger
vanuit Sportvisserij Nederland op voordracht van de AUHV.
De commissie heeft op basis van een juridische, visserijkundige en ecologische analyse haar oordeel en conclusies
opgesteld, die door beide partijen zijn overgenomen.

De karpernota omvat vijf delen en gaat onder meer in op de geschiedenis van de karper en het verantwoord uitzetten
van deze vissen.
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Achteroever Wieringermeer: kansen voor sportvisserij
en vis
Op verschillende locaties binnendijks van het IJsselmeer
(achteroevers) wordt door overheden, ondernemers en
belangenorganisaties onderzocht of combinaties van
waterberging met andere functies zoals economie, ecologie en recreatie, meerwaarde kunnen hebben. In 2014
is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor
sportvisserij en vis op een gedeelte van een voormalig
landbouwbedrijf in de Wieringermeer.

en verdeling over vissoorten afhankelijk zijn van
nutriënten.

Adviezen quota
De laatste jaren zijn er klachten van en zorgen onder
sportvissers over de visstand in de noordelijke Randmeren en de Benedenrivieren. Er wordt een afname van de
visstand ervaren, vermoedelijk door een te grote benutting van schubvis door de beroepsvisserij. Op verzoek
van de federaties Zuidwest Nederland en Oost-Nederland
is een inventarisatie gemaakt van de stand van de
belangrijkste, ook commercieel benutte schubvissoorten
en de visserij voor dit gebied. De analyse wijst op een
afname van een aantal belangrijke vissoorten. Voor beide
gebieden zijn adviezen opgesteld voor vangstquota.
Hierbij is gebruik gemaakt van de landelijke richtlijn
‘Vissen met verstand’.

Risico’s van medicijnresten in de waterketen
Het gebruik van geneesmiddelen neemt toe door onder
meer de bevolkingsgroei en vergrijzing. Via het afvalwater belandt een deel van geneesmiddelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en in het oppervlaktewater. Er is
een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
risico’s hiervan.
Het blijkt dat bij chronische blootstelling (waarbij mengseleffecten zijn meegenomen) medicijnresten in de
waterketen reële risico’s opleveren voor waterorganismen, waaronder vis.
In het rapport wordt meer aandacht gevraagd voor de
problematiek. De uitkomsten zijn onder andere gebruikt
om waterschappen, instituten en leden van Water
Natuurlijk te informeren.

Veranderende visstanden: deelname expertcommissie
In opdracht van de ministeries I&M (Ruimte en Water)
en EZ (Cluster Duurzame Visserijketens) laat RWS
Water Verkeer en Leefomgeving een opdracht uitvoeren
naar de ontwikkeling van de visstand in de Nederlandse
wateren. Dit om de Tweede Kamer te informeren over
de ontwikkelingen in de visstand. Sportvisserij Nederland neemt deel aan de begeleidingsgroep als expert
en klankbord. Onder andere wordt in de bureaustudie
gekeken naar de vraag op welke wijze (vis)biomassa’s

Factsheet quaggamossel
Vanwege zorgen binnen de sportvisserij over de toename
van de quaggamossel en de mogelijke effecten op het
watersysteem en de visstand is een factsheet opgesteld.
In Nederland worden de eerste effecten van de quaggamossel al waargenomen wat betreft toegenomen doorzicht, groei van waterplanten en voedselconcurrentie.

Programma Recreatieve visserij
In het kader van het Europese programma ‘Recreatieve
Visserij’ worden schattingen gemaakt van de recreatieve
vangst van kabeljauw, haaien en roggen in de Noordzee en aal in binnenwateren en de kustwateren. Imares
en TNS-NIPO voeren het programma uit, Sportvisserij
Nederland verzorgt ondersteuning. In dit verslagjaar is
gestart met het derde onderzoek waarbij gegevens van
sportvissers worden verzameld en geanalyseerd.

De achteroever in de Wieringermeer heeft potentie om een interessant centrum te worden voor onder meer
sportvissers. De mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht.

Kennis en ondersteuning
Vissenwelzijn
In 2014 is het websitedeel Vis en Welzijn van Sportvisserij Nederland geactualiseerd, zodat onder meer
de meest recente informatie over wetenschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van vissenwelzijn breed
beschikbaar is.
Onderzoek
De veldonderzoeken die Sportvisserij Nederland uitvoert
vragen in toenemende mate om materiaaltechnische,
wetenschappelijke en data-analytische ondersteuning
zoals bijvoorbeeld bij het meervalonderzoek op de
Westeinderplassen. Daarnaast zijn er diverse kritische
beschouwingen opgesteld bij externe rapportages die
betrekking hadden op visstanden en sportvisserij.
Vissenonderzoek en vergunning dierproeven
Verschillende onderzoeken met vissen vallen onder de
Wet op de dierproeven. Het cluster Kennis en Informatie
regelt het dierexperimenteel onderzoek binnen de organisatie. Na noodzakelijke opleiding en certificering, is een
instellingsvergunning voor dierproeven verkregen.

VISpas-database
De VISpas-database voorziet in de behoefte aan inzicht
in de uitgifte van de diverse visdocumenten. Hierbij valt
te denken aan ontwikkelingen in uitgegeven aantallen
passen op landelijk, federatief en lokaal niveau, maar
ook de kenmerken van de sportvissers achter de typen
visdocumenten. Daarnaast worden de gegevens uit de
database meerdere keren per jaar geraadpleegd voor
zowel interne als externe vraagstukken.
Piscaria
In de database Piscaria worden visstandgegevens met
grote vistuigen verzameld en geanalyseerd. Eind 2014
bevatte Piscaria gegevens uit 783 projecten, met een
totaal van 2437 bemonsterde wateren en meer dan 1,4
miljoen vissen. In 2014 zijn de visstandgegevens ontvangen van 14 verschillende waterschappen. De gegevens
zijn onder meer gebruikt voor de Friese en Zeeuwse
Visatlassen en landelijke onderzoeken naar veranderingen in visstanden (Royal Haskoning) en aalbestanden
(Imares).
Met het Informatie Huis Water (IHW) is de toekomst van
Piscaria verkend, onder meer kwam de zekerstelling van
de beschikbare data aan de orde.

Verspreiding van informatie
Bibliotheek
De verzameling Nederlandstalige sportvisserijboeken
werd uitgebreid met vijf titels (totaal nu 1.042 titels). Aan
de wetenschappelijke collectie zijn 25 boeken toegevoegd, 236 rapporten, 28 overdrukken en 244 artikelen.
Vrijwel alle rapporten en artikelen worden in digitale
vorm opgeslagen en toegankelijk gemaakt. Veel buitenstaanders maken gebruik van de bibliotheek.

Vissennetwerk
Het Vissennetwerk is een overlegplatform van Sportvisserij Nederland voor beleidsmakers, ecologen en
onderzoekers op het gebied van vis en visserij. Naast
Sportvisserij Nederland droeg de Unie van Waterschappen financieel bij. Een bijeenkomst werd gesponsord
door INBO, RWS/WVL en de STOWA. De vier jaarlijkse
bijeenkomsten worden veelal door 70 tot 100 personen
bezocht.

Bijeenkomsten Vissennetwerk 2014
Thema

Locatie

Activiteit

Samenwerking

Vismigratie zoet/zout en trekvissen

Oostende, Vlaams instituut
voor de Zee

Presentaties en excursie

INBO

Veranderende visstanden + exoten

Zwolle, AOC

Presentaties en excursie

AOC de Groene Welle

Ervaringen met de vernieuwde
KRW-vismaatlatten

Lelystad, RWS/WVL

Presentatie en workshop

RWSA/WVL

Vismigratie en evaluatie
voorzieningen

Arnhem, van Hall Larenstein

Presentaties en rondleiding

STOWA, Van Hall Larenstein
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Visdocumenten,
controle
en regelgeving

Het aantal bij een vereniging aangesloten leden
steeg verder in 2014. De Nachtvistoestemming
en Derde hengeltoestemming hadden een toegevoegde waarde voor ongeveer acht procent van
de leden. Meer verenigingen namen deel aan de
Service Ledenadministratie. Verenigingen zijn
tevreden over de service en kunnen hun vrijwilligers nu meer inzetten voor het organiseren van
verenigingsactiviteiten. De VISplanner is uitgebreid en verbeterd, en het aantal controleurs en
controles nam toe. Op het juridische vlak speelden diverse zaken met betrekking tot visrechten
en beroepsvissers, maar ook werd aan verschillende verenigingen andere juridische ondersteuning verleend. Op de valreep van 2014 kwam de
wijziging van de Visserijwet tot stand, waardoor
de app VISplanner op de mobiele telefoon dezelfde rechtsgeldigheid verkreeg als de Gezamenlijke
Lijst van Nederlandse Viswateren.

Ontwikkeling
visdocumenten
VISpas
Verenigingen zijn ondersteund om de Online VISpas
Bestelmodule te activeren. Het aantal verenigingen dat
hiervan gebruik maakte steeg met 100 naar 210. Verenigingen kregen in het voorjaar uitleg over deze module,
over de Service Ledenadministratie en over de nieuwe
software voor de Ledenadministratie.
Dit jaar kwamen 88.460 nieuwe aanvragen voor een
lidmaatschap binnen via de Voorlopige Bewijzen van
Lidmaatschap (VBL), tegen 94.185 in 2013. Hier is een
verschuiving te zien naar de online-aanvragen. De VBL’s
werden gedigitaliseerd. Bij de verwerking is samengewerkt met PostNL. Het aantal nieuwe leden via de Online
VISpas Bestelmodule bedroeg 16.375 (4.959 in 2013).
Bij verenigingen steeg het aantal leden naar 524.150
(509.005 in 2013).

JeugdVISpas
De extra inspanningen door hengelsportverenigingen,
federaties en Sportvisserij Nederland gericht op de
jeugd, hadden succes: in 2011 werden ongeveer 32.000
jeugdVISpassen uitgegeven, in dit verslagjaar 41.397, een
stijging van 30 procent in drie jaar.
ZeeVISpas
Met de zeeVISpas wordt vrijwillig bijgedragen aan de belangenbehartiging voor de zoute sportvisserij. Met de zeeVISpas kan ook in een beperkt aantal binnenwateren worden
gevist en mogen zeepieren worden gespit. Het verschil in
prijs met de VISpas, die veel meer mogelijkheden biedt, is
klein (9,50 euro). Op de zeeVISpas is geen promotie gericht.
In 2014 zijn 3.605 zeeVISpassen verkocht.
Stoppersactie
In 2014 zijn ‘de stoppers’ van 2013 benaderd per post of
per e-mail. Als verenigingen de Online VISpas Bestelmodule live hadden staan, werd hier direct naar verwezen.
Anders werd verwezen naar de lokale winkelier. Van de
42.749 benaderde stoppers werden er 1.861 opnieuw lid
(4,4%). Voor het eerst werden de mensen aangeschreven die de VISpas 2014 niet hadden opgehaald bij hun
vereniging. Van de 19.495 aangeschreven personen
werden 3.379 opnieuw lid (5,4%).
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Kleine VISpas
Het aantal verkochte Kleine VISpassen neemt ieder jaar
af, met name bij (het verminderd aantal) postkantoren.
Ook hier is geen promotie op gericht. In 2014 hebben
ruim 71.000 sportvissers een Kleine VISpas aangeschaft,
waarvan 14.000 via een postkantoor (24.000 in 2011).

Voor een gering bedrag (11,50 euro) kan laagdrempelig
met de Kleine VISpas worden gevist met één hengel en
aangewezen aassoorten in een beperkt aantal wateren.
Deze wateren staan vermeld in de Kleine Lijst van
Viswateren.
Lijst van Viswateren en VISplanner
Om te weten waar mag worden gevist, is er de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Deze lijst wordt
jaarlijks aangevuld met nieuwe wateren, welke hengelsportverenigingen beschikbaar stellen voor bevissing door leden
van de andere verenigingen. Er zijn ook wateren toegevoegd waar met de Nachtvistoestemming ’s nachts mag
worden gevist of waar gevist mag worden met drie hengels
als de visser een Derde hengeltoestemming heeft.
In 2014 werden alle hengelsportverenigingen aangeschreven om hun eigen viswater in te laten tekenen op
de VISplanner. De informatie voor de sportvisser uit
binnen- en buitenland moet immers zo compleet mogelijk
zijn. Al deze informatie werd verzameld en verwerkt in de
VISplanner. Uiteindelijk werd van ruim 400 verenigingen
het water ingetekend op de VISplanner.
Nachtvissen en Derde hengel
De verkoop van beide toestemmingen steeg conform de verwachting. 34.404 Nachtvistoestemmingen (26.433 in 2013)
werden uitgegeven en 12.335 Derde hengeltoestemmingen
(9.191 in 2013). Via de Aanvullingslijst 2014 kwamen meer
wateren beschikbaar waar ’s nachts en/of met drie hengels
mag worden gevist met de betreffende toestemmingen.
Ledenadministratie
Eind 2013 is gestart met de ontwikkeling en bouw van

In drie jaar tijd steeg het aantal JeugdVISpassen met
30 procent.

een nieuw softwarepakket voor de ledenadministratie
genaamd HSVLeden 2015. Dit resulteerde in het vierde
kwartaal van 2014 in een nieuw, modern online softwarepakket, dat fouten door import en export van gegevens uitbant.
Zowel verenigingen als federaties zijn bij de bouw en controles betrokken. In augustus en september werden in totaal
acht cursusdagen gehouden voor de verenigingen. Op 22
oktober werd het pakket uitgeleverd aan de verenigingen.
De uitlevering in november/december van de VISpas 2015
verliep naar tevredenheid met dit nieuwe administratiesysteem. Er waren helaas nog wel wat kinderziektes en niet alle
functies waren al gereed, waardoor verdere optimalisatie in
december 2014 en begin 2015 nodig was.
Service Ledenadministratie
Het aantal middelgrote verenigingen waarvoor centraal
door Sportvisserij Nederland de ledenadministratie

wordt gedaan breidde zich uit tot 44 verenigingen. Het
aantal grote verenigingen tot 22. Gebleken is dat de
verenigingen die de ledenadministratie hebben uitbesteed, de meeste groei hebben in ledenaantal.
Rechtstreekse verzending VISpassen
Zowel voor de grote verenigingen als voor alle verenigingen waarvoor de Service Ledenadministratie
wordt gedaan, worden de VISpassen en de Lijsten van
Viswateren rechtstreeks naar de leden gezonden nadat
ze hebben betaald. Hierdoor wordt het aantal geproduceerde maar niet afgenomen VISpassen verminderd.
Door de ledengroei kwam het aantal VISpassen dat
retour kwam in 2014 op 50.685 van de 669 verenigingen.
Dit is gemiddeld 76 stuks per vereniging. In 2010 waren
dat er 58.936 (gemiddeld 84 stuks per vereniging).

Controle in de sportvisserij
Sportvisserijcontroleurs
Het aantal actieve sportvisserijcontroleurs bij de
hengelsportverenigingen (opgeleid en voorzien van een
controlepas en controleursjas) nam in 2014 toe met ruim
100 personen.
Registratiesysteem Controleurs Sportvisserij (RCS)
In 2013 werd het Registratiesysteem Controleurs Sportvisserij (RCS) in gebruik genomen, waarmee sportvisserijcontroleurs hun bevindingen gemakkelijk kunnen

registreren. RCS is in 2014 verder onder de aandacht
gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat er 165 controleurs
geregeld hun controles invoeren in RCS. Hiermee ontstaat een beter beeld van het aantal uitgevoerde controles, of er in een bepaald gebied overtredingen plaatsvinden en welke dat zijn.
Buitengewoon opsporingsambtenaren
Naast de sportvisserijcontroleurs hielden ook 140 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst van

Er komen steeds meer wateren in de Landelijke lijst van
Viswateren waar ook ’s nachts gevist mag worden.

Sportvisserijcontroleurs per federatie
2009

2010

Federatie Groningen Drenthe

46

49

48

Sportvisserij Friesland

18

24

20

Sportvisserij Oost-Nederland

121

162

Federatie Midden-Nederland

104

124

2012

2013

2014

58

63

64

24

20

13

175

197

201

248

132

164

163

192

Sportvisserij MidWest Nederland

175

218

224

240

251

244

Sportvisserij ZuidWest Nederland

234

255

292

308

317

341

Sportvisserij Limburg
Totaal

32
33

2011

117

127

126

138

146

162

815

959

1017

1129

1161

1264

federaties, zich bezig met de controle van sportvissers.
Deze boa’s controleren soms ook de beroepsvisserij, bijvoorbeeld na een melding van een vermoedelijke overtreding. Vaak wordt dan nauw samengewerkt met de politie.
Naast de sportvisserij-boa’s zijn er nog vele andere boa’s
actief bij de handhaving van de visserijwetgeving. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om boa’s in dienst van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een recreatieschap. Al deze
boa’s bij elkaar hebben in 2014 meer dan 39.530 (2013:
33.000) sportvisserijcontroles uitgevoerd waarvan 5.274
(2013: 5.000) door boa’s die niet in dienst zijn bij een
hengelsportorganisatie. Er werden dit jaar in totaal 2.073
processen-verbaal uitgeschreven. Na een aanvankelijke
procentuele stijging van het aantal processen-verbaal,
daalt dit aantal de laatste jaren; in 2012 was het 8%, in
2013 6,5% en in 2014 5,4% van de gecontroleerden. Het
aantal waarschuwingen dat door boa’s werd gegeven was
7% in 2012, 8,2% in 2013 en 8% in 2014.
Door de opleidingseisen voor boa’s zijn de kosten voor
de inzet van boa’s hoog. Sportvisserij Nederland voert
samen met andere ‘groene’ boa-werkgevers periodiek
overleg met de overheid over de inzet van boa’s en de
kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit heeft ertoe geleid
dat de overheid een tegemoetkoming heeft toegezegd
van 100.000 euro voor 2015. De werkgevers zien dit als
een eerste stap in de goede richting.
Cursus Controle voor sportvisserijcontroleurs
Sportvisserij Nederland verzorgt al jaren een cursus voor
de vrijwilligers die voor hun vereniging als sportvisserij-

controleur actief willen zijn. Deze eendaagse cursus werd
dit jaar acht keer gegeven op diverse locaties in het land.
Hieraan namen 120 (2013: 122) cursisten deel. Tijdens
deze dag wordt naast de regelgeving rondom de VISpas
en andere visserijwetgeving ook aandacht besteed aan
sociale vaardigheden en het ambassadeurschap van de
controleur. Elke geslaagde cursist ontving een controlepas en controleursjas.
Opleiden van politie en boa’s
Sportvisserij Nederland geeft geregeld trainingen op
maat voor politiemensen en boa’s van gemeenten en
andere organisaties. Deze trainingen vinden op aanvraag
plaats op locatie. In 2014 werd zes keer een dergelijke
training gegeven waaraan 105 cursisten deelnamen.
Daarnaast verzorgde Sportvisserij Nederland acht keer
het cursusdeel visserijwetgeving bij cursussen die georganiseerd waren voor boa’s van gemeenten. 102 Gemeentelijke boa´s werden hierbij opgeleid.
In mei werd de ‘Dag van de boa’ gehouden waarbij twee
workshops werden verzorgd over de Visserijwet. Bij de
Politieacademie werd een dagdeel cursus gegeven voor
de zogenoemde taakaccenthouders milieu. Dit zijn de
contactpersonen bij de politie voor milieuzaken.
Bijeenkomsten voor federaties
In 2014 kwamen de portefeuillehouders controle en handhaving van de federaties twee keer bij elkaar. Tijdens deze
bijeenkomsten werd kennis met elkaar gedeeld, werd
iedereen geïnformeerd over de laatste landelijke ontwikkelingen en werden zaken met elkaar afgestemd.

Juridische zaken
Benedenrivieren en quota
De overheid geeft in het Benedenrivierengebied diverse
toestemmingen uit aan beroepsvissers. Samen met
Sportvisserij Zuidwest Nederland is tegen de mogelijke
verlenging van één van die toestemmingen bezwaar

gemaakt. Dit omdat de sportvisserij zich zorgen maakt,
omdat er niet of nauwelijks beperkingen worden gesteld
in die toestemmingen. Ook de Kamer voor de Binnenvisserij vond dat in het kader van een duurzame visserij een
quotum van belang is en bepaalde dat de overheid een

quotum moet opnemen in de toestemming. Tegen die
beslissing is door de betreffende beroepsvisser bezwaar
gemaakt. In 2014 vonden over deze zaak meerdere zittingen plaats bij de Kamer voor de Binnenvisserij.
In een andere zaak werd door een aantal beroepsvissers
bezwaar gemaakt tegen een toestemming van Sportvisserij Zuidwest Nederland aan een andere beroepsvisser. De federatie heeft deze beroepsvisser een toestemming verleend omdat met deze man goede afspraken
zijn gemaakt over duurzame bevissing. Zijn collega´s
maakten bezwaar omdat zij zelf op het betreffende water
willen vissen.
Staand want Rotterdams havengebied
Ook in het Rotterdamse havengebied waren de vergunningen van de overheid aan enkele beroepsvissers om
met staand want te mogen vissen, reden voor bezwaar.
Eén van de redenen was dat deze vorm van visserij de
-toch al beperkte- mogelijkheden in dit gebied voor
sportvissers ernstig belemmert.
Quotum op de Veluwerandmeren
Binnen de VBC voor de Veluwerandmeren konden partijen het niet eens worden over de vraag of een quotum
noodzakelijk was en zo ja, hoe hoog dit quotum zou
moeten worden. Een geschillencommissie bracht op
verzoek van alle partijen een bindend advies uit. Desondanks ging de beroepsvisser vervolgens naar de rechter
middels een kort geding toen de federatie het quotum
conform dit advies vaststelde. De rechter wees de vordering voor een hoger quotum echter af. De beroepsvisser
is daarna een zogenoemde bodemprocedure begonnen
die langere tijd zal duren.
Oud visrecht
Een hengelsportvereniging kreeg de mogelijkheid een
oud visrecht, een zogenoemd heerlijk recht, te kopen.

Sportvisserij Nederland stond de vereniging bij in dit
proces en stelde in overleg met de advocaat van de
verkoper het contract op.
Onrechtmatige publicatie
Een beroepsvisser beschuldigde Sportvisserij Nederland van een onrechtmatige publicatie over hem in Hét
Visblad en eiste via een advocaat rectificatie. Sportvisserij Nederland antwoordde de advocaat dat de publicatie naar hun mening correct was. De advocaat liet het
er vervolgens bij zitten.
Huurkwesties
Diverse 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 artikelen in het
contract wilde wijzigen.
Verenigingsrecht
Verschillende hengelsportverenigingen kregen advies
over allerlei vragen op het gebied van verenigingsrecht
en werden geholpen bij het opstellen of aanpassen van
de statuten.
Landelijke Lijst van Nederlandse Viswateren digitaal
Na een jarenlang voorbereidingstraject vond op verzoek
van Sportvisserij Nederland eind 2014 een belangrijke
wijziging van de Visserijwet plaats. Met de komst van de
VISplanner app op de mobiele telefoon is de sportvisser vanaf 1 januari 2015 niet meer verplicht de papieren
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren bij zich
te hebben, maar wordt een digitaal toonbare lijst ook
wettelijk geaccepteerd. Hiermee is de VISplanner app
voor veel sportvissers een vervanging van de gedrukte
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, hoewel
ook deze geldig blijft.

Juridische acties zijn soms nodig voordat sportvissers ongestoord
kunnen gaan vissen.
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HOOFDSTUK 6

Communicatie
en educatie
Tijdens beurzen zijn er jeugdpleinen ingericht
waar veel belangstelling voor was.

Voorlichting vanuit Sportvisserij Nederland
wordt zowel fysiek als digitaal verspreid. Dit
gebeurt door het uitgeven van verschillende
tijdschriften en folders, door middel van cursussen, via radio en televisie. Ook digitale media
als de website, Twitter en Facebook worden
steeds meer ingezet om nieuws in de sportvisserij ‘wereldkundig’ te maken. Sportvissers
en hengelsportverenigingen maar ook
waterbeheerders, maatschappelijke
organisaties, politici en de samenleving worden
zo van relevante informatie voorzien.

Eerste talkshow over
vissen
Met de lancering in 2014 van het programma Studio Vis
TV heeft de sportvisserij, naast voetbal, als enige buitensport een eigen praatprogramma op televisie. De laatste
nieuwtjes uit de sportvisserij, opvallende hengelmaterialen en gadgets, interviews met bekende sportvissers,
hun tips en de mooiste vangsten kwamen aan de orde bij
presentator Marco Kraal en sidekick Robert de Wilt. De
talkshow werd op een vast vistijdstip door RTL 7 op zondagmorgen uitgezonden en werd vooral door de fanatiekere sportvissers zeer gewaardeerd. Op de sociale media
kwamen er veel reacties. Samen met de herhaling van de
eerste zes afleveringen in de zomer werd elke aflevering
gemiddeld door 130.000 kijkers gezien. Een aflevering
trok zelfs 219.000 kijkers, nog los van de tienduizenden
online views.

Als aanvulling op het populaire tv-programma Vis TV werd
Studio Vis TV opgezet en voor de eerste keer uitgezonden.

Vis TV
Het 19e seizoen van het programma Vis TV werd succesvol afgerond. Met dit programma was iedere zondagochtend sportvissen op televisie te zien op RTL 7. Elk
van de twaalf nieuwe afleveringen werd in totaal drie
keer uitgezonden en oude afleveringen uit voorgaande
jaren werden herhaald. De kijkcijfers van de nieuwe
aflevering (inclusief herhaling) lagen gemiddeld rond
170.000 kijkers per gemeten moment. RTL 7 zond tevens
het Engelstalige visprogramma Extreme Fishing uit en
-voor het tweede jaar- de live uitzending van Fish ‘O’
Mania. In dit zes uur durende sportvisevenement was
Sportvisserij Nederland ook met een team present. Naast
de tientallen camera´s van Skysports had RTL een eigen
camerateam. In een studio in Hilversum deed presentator
Ed Stoop live verslag waarbij Arjan Klop, wedstrijdvisser
van het Nederlands team, het commentaar leverde. In
totaal keken 716.000 mensen naar een deel of de gehele
live-uitzending.
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Hengelsport in de media
In 2014 zijn 108 persberichten verzonden waarvan er
52 betrekking hadden op nationale en internationale
wedstrijden, waaronder het WK Jeugd in eigen land. Dit
leverde tal van artikelen op in de media en zes items op
televisie. Meest in het oog springend was de spread in de
Volkskrant van 27 augustus over ‘karpermeisjes’ die met
hun vangsten staan afgebeeld en op de Facebookpagina
‘Carp Girl Fishing’ dat tienduizenden volgers heeft. Een
ander opvallend bericht dat in diverse media groots
werd gebracht is de vangst van Owen van 11 jaar die een
meerval uit een slootje in de buurt wist te vangen die
langer was dan hij zelf.

Diverse kranten berichtten over de hengelsport onder
meer over vissende vrouwen en een jongen die een vis
ving die langer was dan hijzelf.

Gedrukte media
Hét Visblad
In november kwam voor het eerst de totale maandoplage
voor abonnees van Hét Visblad boven de honderdduizend stuks uit. De groei zat bij individuele abonnees,
maar ook bij collectieve abonnementen van groeiende
hengelsportverenigingen en de Friese versie van Hét
Visblad met in het hart Fisk& Wetter. In mei en december
werd de speciale uitgave met zeven verschillende edities
met federatief nieuws gedrukt in een totaal oplage van
ruim een half miljoen stuks. De exemplaren werden gratis
verzonden naar alle VISpashouders in Nederland en
België.
Visionair
Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland dat
ieder kwartaal verschijnt. In het magazine is aandacht
voor de biologie en het beheer van vissen. Veel artikelen

worden geschreven door visdeskundigen werkzaam bij
universiteiten of onderzoeksinstellingen. De edities 31
tot en met 34 verschenen dit jaar met onder meer aandacht voor forellen in Limburgse wateren, vismigratie en
vissenleed ontleed. Het magazine heeft een oplage van
4.000. Digitaal zijn op www.invisionair.nl de verschenen
uitgaven te raadplegen.
Folders en brochures
Het pakket voorlichtingsfolders en -brochures kende in
2014 nauwelijks wijzigingen. Aan de serie Vissen doe je
zo! is een nieuwe variant toegevoegd: 'Op karper met de
pen'. Deze folder richt zich op beginnende karpervissers,
die met een dobber op karper willen vissen. De serie
'Vissen doe je zo!' maakt deel uit van het gratis promotiepakket voor hengelsportverenigingen. Daarnaast zijn
de folders erg populair bij hengelsportwinkeliers.

Digitale media
Samenhang
In 2014 is de samenhang tussen de landelijke website,
federatieve- en verenigingswebsites versterkt. De meeste
hebben een nieuwe lay-out gekregen, waarbij sociale
media zijn geïntegreerd. De websites zijn verder geschikt
gemaakt voor mobiel gebruik. Naast De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN) maakt de Snoekstudiegroep
Nederland-België (SNB) hier nu ook gebruik van. Sociale
media zijn door Sportvisserij Nederland, de federaties en
specialistenorganisaties intensiever ingezet en dat heeft
geleid tot een aanzienlijk bereik.
Website
De websites van Sportvisserij Nederland genereerden in 2014 samen ruim 2,5 miljoen bezoeken (+ 10%
ten opzichte van 2013) door bijna 1,7 miljoen unieke
bezoekers (+ 17%). Zij bekeken ruim acht miljoen
pagina’s (- 2%). Dit is exclusief het aantal bezoeken
aan sociale media, federatieve websites, De KSN en
verenigingswebsites.
De meest populaire websites waren sportvisserijnederland.nl, visplanner.nl, vispas.nl, stekkie.nl en de
mobiele site m.sportvisserijnederland.nl. Enkele evenementen brachten direct het aantal bezoeken omhoog
op de website, zoals het live sportvisevenement Fish
‘O’ Mania op 13 juli en de online VISpascampagne van
april–september.
Apps
De VISsengids, VISplanner en MijnVISmaat zijn drie
handige apps voor sportvissers. De apps werden in totaal
85.553 keer (2013: 113.000) gedownload, waarbij VISplanner met 45.139 het grootste aandeel had. De verdeling
Apple/Android was 1:2.

Social media
Er vond veel interactie plaats via Facebook, Twitter en
YouTube. Duizenden nieuwe ‘vrienden, volgers en likes’
op Facebook en Twitter zorgden voor een bereik van
enkele honderdduizenden personen per maand.
Facebook
Marco Kraal en de Verenigingsservice zijn gestart met
een eigen Facebook-pagina. De laatste wordt voornamelijk als platform gebruikt om verenigingen te helpen bij
het runnen van hun vereniging.
De verschillende Facebook fanpages, waaronder Sportvisserij
Nederland, Hét Visblad met Ed Stoop, en Marco Kraal,
hadden 25.224 likes, dat is 44 procent meer dan in 2013.
Twitter en YouTube
Het aantal volgers op Twitter (Marco Kraal, Sportvisserij
Nederland, MijnVISmaat, VISplanner) is gestegen van 9.700
naar 11.300. Op het YouTube-kanaal zijn 51 nieuwe video’s
geüpload. 3,3 Miljoen keer werd een video op dit kanaal
bekeken (+ 4%). Het aantal abonnees steeg met 63 procent
naar 18.930. Ruim 1.500 keer werd gereageerd op een video.
Opvallend is dat in dit verslagjaar een verschuiving heeft
plaatsgevonden in leeftijd van de kijkers. De groepen 18-24
en 25-34 jaar zijn flink toegenomen ten koste van de groep
45-54 en 55-64 jaar. 87 Procent van de kijkers zijn mannen.
Digitale nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden verspreid onder drie te onderscheiden groepen: sportvissers, verenigingen en mensen
die beroepsmatig geïnteresseerd zijn in vis en water
gerelateerde zaken. Het aantal abonnees steeg met 7
procent naar 20.887. In totaal zijn 243.877 reguliere
nieuwsbrieven verzonden. Hiervan werd 32% (35% in
2013) geopend. Het openingspercentage is gedaald.
Omdat er meer abonnees waren is het aantal nieuwsbrieven dat is geopend, gestegen.

Bezoeken per jaar
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Daarnaast zijn er 250.130 themanieuwsbrieven verzonden, waarvan er 92.367 werden geopend (37%). Dit
resulteerde in bijna 10.000 clicks naar de website.
Ondersteuning federaties, verenigingen en
specialistengroepen
Vanaf april zijn de websites van zes federaties en specialistenorganisaties geoptimaliseerd met een nieuwe lay-out,
integratie van social media en geschikt gemaakt voor mobiel
gebruik (responsive). Daarnaast werden de sites voorzien
van een nieuwe versie van het beheersysteem. Sinds oktober
maakt ook de Snoekstudiegroep gebruik van de centrale
oplossing voor websites van Divide/ Sportvisserij Nederland.

Federaties en De KSN
Het aantal bezoeken aan de websites van federaties
vertoonde gemiddeld een daling van twee procent. In
totaal hebben de federatiesites, De KSN en SNB 484.363
bezoeken, 340.117 bezoekers en 1.450.372 pageviews
gerealiseerd. Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg zijn hier positieve uitzonderingen op
met een groei van 14 procent in het aantal bezoeken.
Er is een duidelijk verband te zien tussen de frequentie
waarmee de site wordt bijgewerkt en het aantal bezoeken op de site.

Publieke presentaties
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Nationale Hengeldag
Op zaterdag 31 mei werd de Nationale Hengeldag gehouden. Bij diverse hengelsportverenigingen waren er
activiteiten. Zo laten zij zo veel mogelijk mensen, vooral
kinderen, kennismaken met de hengelsport. Hengelsportverenigingen konden een speciale dagvergunning downloaden om belangstellenden gratis in hun water te laten
vissen op die dag. Presentator Marco Kraal heeft vier
actieve verenigingen in het midden van het land bezocht,
terwijl medepresentator Ed Stoop aanwezig was bij activiteiten in Nijkerk en van Sportvisserij Oost-Nederland.
Beurzen
Tijdens beurzen kunnen potentiële, nieuwe en al geoefende sportvissers kennis maken met de werkzaamheden
van Sportvisserij Nederland. Tevens wordt informatie

gegeven over producten zoals de VISpas en de diverse
apps. Voor kinderen is er een Jeugdplein. In 2014 heeft
Sportvisserij Nederland zich op de beurs Carp Zwolle
groots gepresenteerd samen met Sportvisserij OostNederland en De KSN. Daarnaast was de sportvisserij
vertegenwoordigd op de Visma in Rotterdam, Hengelsport Outdoor Fair in Maurik, Hengelsport & Botenbeurs
in Utrecht en de Dutch Bird Fair. In totaal bezochten ruim
65.000 mensen deze beurzen.
Tijdens de Visma werden contactbijeenkomsten met de
vrijwilligers gehouden: 120 bestuursleden van de federaties en verenigingen, 105 hengelsportcontroleurs en
62 wedstrijdcontroleurs, coaches en wedstrijdvissers
maakten gebruik van de uitnodiging en werden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in en rond de
georganiseerde hengelsport op hun werkterrein.

De Nationale Hengeldag biedt verenigingen de mogelijkheid niet-leden kennis te laten maken met de hengelsport.

Veertien verenigingen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun logo opnieuw vorm te geven en af te laten
drukken op bijvoorbeeld een beachflag. Een vrijwilligster van HSV De Put toont trots het resultaat.
Overige presentaties
Met promotiemateriaal van Sportvisserij Nederland werd
door de specialistenorganisaties, hengelsportfederaties en
-verenigingen deelgenomen aan diverse regionale hengel-

sportbeurzen 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.

Ondersteuning hengelsportverenigingen
Nieuw logo
Veertien verenigingen maakten van de mogelijkheid gebruik om het logo opnieuw vorm te geven en
geschikt te maken voor drukwerk en digitale promotie. Samen met de verenigingen die in 2013 al van dit
aanbod gebruik hebben gemaakt, zijn er nu in totaal
89 verenigingen waarbij het vernieuwde logo prijkt op
spandoeken en/of beachflags. Daarnaast hebben in het
afgelopen jaar twaalf verenigingen hun logo en naam
laten afbeelden op een hesje, dat kan worden gedragen tijdens verenigingsactiviteiten zoals een open dag,
viswedstrijd of schoonmaakactie.
Mijnhengelsportvereniging.nl: bijna 300 websites
Via de website mijnhengelsportvereniging.nl van Sportvisserij Nederland is het sinds 2011 mogelijk om gratis
online een verenigingswebsite aan te vragen, in te
richten, te lanceren en te beheren. In 2014 zijn verschillende verbeteringen aangebracht, zoals browseronafhankelijkheid en een factsheetmodule. Het aantal aange-

sloten websites is in 2014 uitgebreid van 263 naar 295
hengelsportverenigingen. Ook enkele grote verenigingen
gingen hiervan gebruik maken, waaronder de Amsterdamse Hengelsportvereniging. In het verslagjaar werden
op de verenigingswebsites duizenden nieuwsberichten,
wedstrijden, vacatures en agendapunten gepubliceerd.
Deze werden automatisch aangevuld met de landelijke en
federatieve berichten.
Cursus Beter Besturen
In het najaar startte de nieuwe cursus Beter Besturen.
Voor deze cursus is een uitgebreide cursusmap ontwikkeld. Veel van de informatie is ook terug te vinden op
de website www.sportvisserijnederland.nl onder de kop
‘verenigingsservice’. Tijdens deze eendaagse cursus wordt
het besturen van een hengelsportvereniging behandeld.
Samen met de cursisten wordt gekeken naar de structuur
van de vereniging en de strategie die je als bestuur volgt:
wat zijn de doelstellingen van een hengelsportvereniging,
hoe kun je die bereiken en wat heb je daar voor nodig?

Cursussen en voorlichtingsavonden 2014
Cursus/voorlichtingsavond

Aantal
deelnemers

Basiscursus Viswaterbeheer

78

Beter Besturen

34

Controle Sportvisserij

120

Informatieavond HSV Leden

256

Praktijkopleiding Elektrovisserij

25

Praktisch Visvijverbeheer

8

Praktisch Viswaterbeheer

31

Training (kort) Visdocumenten

207

Viscoach (jeugdbegeleiding)

49

Vismeester

8

Wedstrijdcontroleur

7

Totaal

823

Tijdens een praktijkles van een cursus in Dordrecht
bekijken cursisten gevangen waterdiertjes in een doorzichtige bak.
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Ook wordt gekeken naar de cultuur binnen de vereniging,
omdat het persoonlijk contact binnen een vereniging
essentieel is voor het binden en verbinden van de leden.
Het is tevens de basis voor het werven van vrijwilligers.
De cursus werd twee keer gegeven. Hieraan
namen in totaal namen 34 bestuurders deel van 13
hengelsportverenigingen.
Overige cursussen
Ook op diverse andere terreinen werden in 2014 door
Sportvisserij Nederland -soms in samenwerking met
medewerkers van de federaties- cursussen verzorgd voor
vrijwilligers van de hengelsportverenigingen. Deze cursussen werden deels regionaal, deels centraal gehouden.
Gratis online jeugdvergunning
Steeds meer hengelsportverenigingen bieden kinderen
die beginnen met vissen de mogelijkheid om online een
gratis jeugdvergunning te downloaden. Hierdoor stijgt
meestal het aantal (jeugd) VISpashouders. Door jeug-

dige sportvissers online te registreren, heeft de hengelsportvereniging contactinformatie over de kinderen en
kunnen zij de jongeren informeren over jeugdactiviteiten
van de vereniging.
Er werd een onderzoek gedaan naar de online jeugdvergunning. Bij actieve verenigingen nam zowel het aantal
jeugdvergunninghouders als het aantal JeugdVISpashouders toe. Ook de doorstroom van jeugdleden naar de
VISpas ligt hoger bij deze verenigingen. Bij verenigingen
die niet of nauwelijks lokale activiteiten organiseerden,
nam zowel het aantal jeugdvergunninghouders als het
aantal JeugdVISpashouders af.
Positief voor verenigingen uit Winterswijk, Nieuwegein
en Dalfsen was dat zij meer visrechten van de gemeente
verkregen in ruil voor het aanbieden van gratis sportvismogelijkheden voor de jeugd.
Ook bleek dat in de dagen na een visles veel jeugdvergunningen werden gedownload.

Jeugdbegeleiding
Stekkie Magazine
Speciaal voor de jeugd is er het Stekkiemagazine. Alle
geregistreerde sportvissers tot 14 jaar ontvingen in
2014 vier keer het gratis magazine. Daarnaast werd het
magazine uitgereikt tijdens vislessen, op beurzen en bij
jeugdvergunningen. Er werd in het magazine informatie
gegeven over aassoorten, het uitloden van de dobber

en er werden tips gegeven over bijvoorbeeld de plekken
waar je vis kunt verwachten. Het bezit van de JeugdVISpas en het lidmaatschap van de hengelsportvereniging
werden gestimuleerd. Het magazine is geheel crossmediaal opgezet met veel online verwijzingen naar websites
en YouTube-filmpjes over het vissen en vistechnieken. De
oplage was 50.000 exemplaren.

Stekkie.nl
Jeugdige sportvissers van 8 tot 14 jaar vinden op de
website Stekkie.nl allerlei informatie over sportvissen en
over de Nederlandse vissoorten. Op deze website worden
alle hengeltechnieken beschreven, van het vissen met de
vaste stok tot vliegvissen en zeevissen. Tevens is veel te
lezen over visbiologie en sportvisregels. Goed bezocht is
de spreekbeurtservice, met informatie voor het maken
van een spreekbeurt of werkstuk over vissen. Daarnaast
zijn er sportvisgames te doen.
Jeugdpleinen op beurzen
Op vier beurzen in 2014 hebben meer dan 2.000 kinderen het Stekkie-jeugdplein bezocht. Kinderen konden
onder leiding van een gecertificeerde viscoach of vismeester zelf een tuigje, een snoek-, karper-, vlieg- of
zeevisonderlijn maken. Tevens konden zij het onthaken
oefenen met behulp van kunststof onthaakvissen. Deze
laatste activiteit maakte deel uit van het Jeugdparcours
op de beurs Carp, waarbij ook leerzame activiteiten

werden aangeboden bij de specialistenorganisaties SNB,
VNV en De KSN.
VISles op de basisschool
Dankzij tientallen vismeesters, viscoaches en andere vrijwilligers van 120 hengelsportverenigingen en de hengelsportfederaties waren de vislessen op de basisscholen in
2014 een succes. In het kader van het landelijke Vissenschoolprogramma zijn in totaal 380 vislessen gehouden,
die zijn gevolgd door in totaal ruim 8.500 leerlingen, dat
is ruim 1.000 meer dan in 2013.
De vislessen zijn voor leerlingen van groep 7 van de
basisschool. Naast een biologieles over vis en water
krijgen de kinderen praktijkles bij een water in de buurt
van de school. Het vissenschoolprogramma wordt ondersteund met gratis lespakketten, hengelmateriaal en
cursussen voor de vrijwilligers.

Trots toont deze leerling uit Woudenberg het resultaat van haar praktijkles sportvissen.

Het jaar 2014 gaat wat betreft de wedstrijdresultaten de boeken in als een jaar met een gouden randje. Goud wonnen de Nederlandse teams
bij het WK Zoetwater Senioren in Kroatië en
het WK Kust Junioren in Frankrijk, zilver was
er voor Jurgen Spierings en Dieter Friederichs
tijdens Fish ‘O’ Mania en brons voor de Nederlandse teams bij het WK Feeder in Ierland en het
WK Kust Senioren in Frankrijk. Al dit eremetaal
maakte het tot een uniek wedstrijdjaar.

Succesvol
wedstrijdjaar met
veel eremetaal
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Goud, zilver en brons tijdens WK Zoetwatervissen
Jan van Schendel kon het amper geloven en pas na de
officiële uitslag durfde de bondscoach het hardop uit te
spreken: “We zijn WERELDKAMPIOEN!” Na de wereldtitels in 1969 en 1982 won Nederland in het Kroatische
Sveta Marija voor de derde keer in de geschiedenis het
koningsnummer. De gouden medaille voor het team was
een grote prestatie; Jo Adriolo, Stefan Altena, Dieter
Friederichs, Wim Fuhler, Arjan Klop en Jurgen Spierings
verdienen alle lof. Daarnaast waren er individuele medailles voor Stefan Altena (zilver) en Arjan Klop (brons).
Junioren Kustvissers Wereldkampioen
In 2013 werd de huidige junioren kustploeg al met een
bronzen medaille bekroond. Dit jaar mocht de juniorenploeg van Henri Karremans nog twee treden hoger
plaatsnemen op het erepodium. Kees Gillissen, Mathijs
Janisse, Marco Mol, Lennard Noorthoek en Kristiaan Minderhoud werden in het Franse Royan wereldkampioen.
Laatstgenoemde mocht ook nog de bronzen medaille
ophalen in het individuele klassement.
WK Zoetwater Junioren in Assen
2014 Was ook het jaar van het WK Junioren Zoetwatervissen in eigen land. Aan het Havenkanaal en NoordWillemskanaal bij Assen streden de categorieën U14,
U18 en U23 om de mondiale titel. Daar waar Nederland
altijd al een U18 en U23 afvaardigde naar het WK, had
Sportvisserij Nederland speciaal voor dit evenement ook
een U14-ploeg samengesteld. Stefan Verhoeven zag zijn
nieuwe ploeg zich naar een verdienstelijke vijfde plaats
vissen. De U18 en U23 behaalden een respectievelijke
zevende en achtste plaats.
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Wedstrijden

Het met goud bekroonde juniorenteam kust tijdens het wereldkampioenschap in Frankrijk.

Nederland in 2014 de Nationale Topcompetities Zoet,
Feeder, Karpervissen, Kustvissen en Bootvissen. Uit deze
topcompetities worden de nationale ploegen voor het
jaar daarna gekozen.
Voor de breedtesport organiseert Sportvisserij Nederland in samenwerking met de hengelsportfederaties de
Nederlandse Kampioenschappen. Deze bestaan uit regionale (voor)selectiewedstrijden en daarna een landelijk
Nederlands Kampioenschap in de categorieën: junioren,
senioren, korpsen, feeder, kust en boot.

De trotse mannen die er
voor zorgden dat Nederland voor de derde keer
in de geschiedenis wereldkampioen zoetwatervissen werd.
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Fish ‘O’ Mania live op televisie
In 2014 was Sportvisserij Nederland voor de tweede keer
vertegenwoordigd tijdens Fish ‘O’ Mania. Een duo werd
afgevaardigd naar de vis-arena in het Engelse Whitmore.
Jurgen Spierings en Dieter Friederichs behaalden een
tweede plaats onder het oog van 716.000 televisiekijkers
op RTL7. Naast de zilveren medaille namen de heren ook
nog eens een cheque van 5.000 Engelse pond mee naar
huis.
Top- en breedtesport
Alle genoemde internationale prestaties en titels vallen
onder de noemer topsport. Om een nationale invulling
te geven aan dit segment, organiseerde Sportvisserij

Jurgen Spierings in actie.

Wedstrijdbeleidsplan 2016-2020
Het huidige beleidsplan wedstrijden ‘Vanuit een brede
basis naar de top’ loopt eind 2015 af. Daarom is begin
2014 gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
Sportvisserij Nederland zijn een visie en doelstellingen
voor de periode 2016-2020 opgesteld. Tevens zijn er zes
werkgroepen gevormd die met ieder een eigen thema
(Topsport, Breedtesport, Jeugd, Opleiding & Talentherkenning, Externe Ontwikkelingen en Water, Faciliteiten
& Visstand) beleid hebben ontwikkeld en actiepunten
hebben opgesteld. Een eerste concept van het nieuwe
wedstrijdbeleidsplan is eind 2014 aangeboden aan de
hengelsportfederaties ter beoordeling.
Sponsoring
Binnen de wedstrijdsport zijn sponsoren belangrijke
partners voor Sportvisserij Nederland. In 2014 sponsorde
de firma SPRO alle zoutwaterwedstrijden en zeevisploegen. De nationale ploegen bij het zoetwatervissen bij de
senioren werden door SENSAS gesponsord. De nationale
jeugdteams zoet en de Nationale TopCompetitie Zoet en
Feeder kregen steun van EVEZET en het nationale team
van het feedervissen van VERPA. Het karpervissen werd
gesponsord door Pure Fishing.

Sponsoren zijn belangrijke partners voor de wedstrijdvisserij.

Resultaten nationale wedstrijden
De kampioenschappen werden 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).
= aantal deelnemers
kl.pnt = aantal klassementspunten
NK Zoetwater Junioren 6 september – Arkervaart, Nijkerk
- categorie A: 17 t/m 21 jaar – 2 vakken
NK 38
(in 2013: 34) – selecties 62
(in 2013: 64)
1. Martijn Bakker, HSV ’t Baarsje, Emmen
2. Jeffrey Bakkernes, HSV De Karper, Brummen
3. Daan van Berkel, HSV De Karper, Brummen
- categorie B: 13 t/m 16 jaar – 2 vakken
NK 43
(in 2013: 46) – selecties 120
(in 2013: 147)
1. Nick Eestermans, HSV Beesd e.o, Beesd
2. Stefan Hooyman, HSV Viscollege VNK, Medemblik
3. Bas de Pijper, HSV De Watergeus, Brielle 
- categorie C: 10 t/m 12 jaar – 1 vak
NK 25
(in 2013: 27) – sel. 86
(in 2013: 105)
1. Mandy Swart, HSV ’t Baarsje, Woudrichem
2. Mart Klein Wolterink, HSV Renswoude, Renswoude
3. Yannick Besseling, HSV ’t Baarsje, Emmen

2.907 gram
2.266 gram
2.236 gram

2.628 gram
2.466 gram
2.167 gram

1.566 gram
1.405 gram
1.028 gram

NK Zoetwater Individueel 30 augustus – Lage Vaart, Almere
NK 198
(in 2013: 177) – selecties 801
(in 2013: 920)
1. Theo Schillings, HSV De Vrolijke Hengelaar, Urmond
2. Fokke Visser, HSV De Oanslach, Surhuisterveen
3. Haike Ruijters, HSV Sint Jan, Echt

19.699 gram
11.851 gram
11.010 gram

NK Zoetwater Korpsen 27 en 28 september – Kanaal door Voorne, Hellevoetsluis
NK 37 korpsen (in 2013: 30) – selecties 107 korpsen (in 2013: 119)
1. HSV Leudal (K1), Roggel, bestaande uit
Roberto Hofman, Benny Koeyvoets, Roel Reuvers,
Jac Reuvers en Daan Welzen
2. HSV Stekelbaarsje (K2), Arkel
3. SVB Delfland (K1), Vlaardingen

Nederlandse kampioenschappen zoetwater
TC Junioren

TC Zoet senioren A

NK Korpsen

43 pnt.
45 pnt.
48 pnt.

79.367 gram
72.965 gram
76.326 gram

NK Feeder 14 september – Pr. Margrietkanaal, Kootstertille
NK 109
(2013: 102) – selecties 496
(in 2013: 495)
1. Klaas Huisman, Staphorster Hengelaarsvereniging
2. Hendrik Mulder, HSV De Oanslach, Surhuisterveen
3. Edwin Timmer, Noordhorn, Zuidhorn

14.042 gram
11.669 gram
11.281 gram

NK Vliegvissen 7 september - Boven-Merwede, Woudrichem
NK 30
(in 2013: 30)
1. René Koops, Fly Out 1
2. Frans Dirks, St. Petrus
3. Bert Schmidt, Fly Out 1

29 pnt.
29 pnt.
35 pnt.

NK Baarsvissen 4 oktober, Groote Sloot
NK 56
(in 2013: 56)
1. Henk Roos, Edam
2. Ferdie Metselaar, Vislust Koedijk
3. Peter Posthumus

98 stuks
95 stuks
86 stuks

Topcompetitie Zoetwatervissen 6 wedstrijden van mei t/m september
50
Sr. A (in 2013: 50) en 29
Sr. B (in 2013: 29)
10
Junioren U18 (in 2013: 9), 18
Junioren U 23 (in 2013: 19)
9
Dames (in 2013: 9) en 22
Veteranen (in 2013: 19)
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Dames:
1. Anja Groot
2. Ingeborg Audenaerd
3. Wanda de Schouwer
Junioren U18:
1. Stefan Hooyman
2. Berjan Bruggink
3. Randy Roumen
Junioren U23:
1. Ramon Ansing
2. Jeffrey Bakkernes
3. Arjan Dikkema
Senioren A-divisie:
1. Jurgen Spierings
2. Arjan Klop
3. Jo Adriolo

TC Feeder

TC Zoet dames

5 kl.pnt.
10 kl.pnt.
10 kl.pnt.

26.759 gram
21.221 gram
18.981 gram

7 kl.pnt.
10 kl.pnt.
11 kl.pnt.

32.858 gram
26.580 gram
20.902 gram

5 kl.pnt.
12 kl.pnt.
16 kl.pnt. 

47.843 gram
25.475 gram
9.982 gram

8 kl.pnt.
9 kl.pnt.
11 kl.pnt.

39.373 gram
27.393 gram
65.316 gram

TC Beloften

Senioren B-divisie:
1. Sjors Milder
2. Ronald Jongenotter
3. Willem Raven
Veteranen:
1. Hennie van de Bruggen
2. Theo Wijnen
3. Hans Endhoven
Topcompetitie Feeder 6 wedstrijden van mei t/m oktober - 66
1. Ramon Ansing
2. Peter van Drie
3. John Vallenduuk

7 kl.pnt.
8 kl.pnt.
12 kl.pnt.

28.843 gram
20.356 gram
31.012 gram

6 kl.pnt.
10 kl.pnt.
14 kl.pnt.

35.324 gram
15.230 gram
22.703 gram

6 kl.pnt.
12 kl.pnt.
12 kl.pnt.

44.969 gram
39.975 gram
23.025 gram

6 kl.pnt.
6 kl.pnt.
7 kl.pnt.

81.293 gram
64.566 gram
50.854 gram

(in 2013: 113).

Topcompetitie Karper 4 wedstrijden van mei t/m oktober – 20 koppels (in 2013: 26)
1. Dennis Nijland / Björn Wenden
2. Wim Molendijk / Peter Molendijk
3. Ferry Verhofstad / Minardus Woltman
NK Kustvissen Junioren 4 oktober - Zeeland
- categorie A: 14 t/m 19 jaar – 24
(in 2013: 19)
1. Joeri Minderhoud, HSV Westkapelle, Westkapelle
2. Pim Fase, HSV De Zeebaars, St. Annaland
3. Coen Fase, HSV De Zeebaars, St. Annaland
- categorie B: 10 t/m 13 jaar – 20
(in 2013: 18)
1. Tim van den Berg, ZHC De Zeenaald, Oostvoorne
2. Thijs Rombouts, HSV Oosterschelde, Dreischor
3. Yannick Kosten, ZHC De Makreel, St. Annaland

230 cm
190 cm
178 cm
76 cm
67 cm
64 cm

NK Kustvissen Dames 4 oktober – Zeeland –
(in 2013: 17)
1. Clarinda vd Zande-Rijnberg, HSV Oosterschelde Vissers, St. Maartensdijk
2. Miranda Willemse-Rijsdijk, HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom
3. Elma Deurloo-Priemis, HSV De Krabbe, Burgh, Haamstede

158 cm
98 cm
40 cm

NK Kustvissen Individueel en Korpsen 1 november - Domburg
NK 230
(in 2013: 207) – selecties 411 (in 2013: 389
)
1. Arjan Rijnberg, HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom
2. Hendrik Jan Polhuijs, WSV ‘s Gravenzande
3. Mike Lubbers, HSV Westkapelle

TC Zoet senioren B

TC Zoet veteranen

732 cm
648 cm
562 cm

TC Kust dames

NK 24 korpsen (in 2013: 22) - sel. 69 korpsen (in 2013: 64)
1. 3e korps van HSV Oosterschelde Vissers,
bestaande uit: David van de Velde Arjan van Moort,
Jeroen den Engelsman, Wilco Keur en Maurits Keur
2. 1e korps De Eurovissers, Schiedam
3. 4e korps HSV Westkapelle
Topcompetitie kustvissen senioren
22/11 en 13/12 –Kijkduin/Scheveningen en Noordzeekanaal/sluizen IJmuiden, 52
1. Arjan Rijnberg, HSV De Edelkarper
2. Rob Punselie, HSV ‘s Gravenzande
3. Wibo Boone, HSV O.K.O.

24 pnt.

1.770 cm

27 pnt.
41 pnt.

1.775 cm
1.476 cm

(in 2013: 50)
38 pnt.
42 pnt.
44 pnt.

917 cm
984 cm
1.085 cm

12 pnt.
15 pnt.
18 pnt.

1.055 cm
658 cm
935 cm

8 pnt.
14 pnt.
16 pnt.

769 cm
492 cm
326 cm

26 ex.
18 ex.
18 ex.

6.500 gram
5.180 gram
4.460 gram

105 ex.
80 ex.
94 ex.

18.090 gram
13.470 gram
16.730 gram

Topcompetitie kustvissen junioren/dames
8/11 en 29/11 – Domburg/Zoutelande
Junioren 18
(in 2013: 16), Dames 10
(in 2013: 10)
Junioren:
1. Joeri Minderhoud, HSV Westkapelle
2. Mart Verhage, HSV Westkapelle
3. Kees Gillissen, HSV Westkapelle
Dames:
1. Linda van de Velde, HSV Oosterschelde Vissers
2. Susan Stuijts, HSV Streijenvissers
3. Clarinda van de Zande, HSV Oosterschelde Vissers

48
49

NK Bootvissen
25 mei – Oosterschelde vanuit Neeltje Jans
NK 20
(2013: 20) – Selecties 44
(in 2013: 49)
1. Kees Westdorp, HSV Vlissingen
2. Sjaak Verburg, HSV O.K.O., Oldebroek
3. Ernest Ripson, HSV De Edelkarper, Bergen op Zoom
Topcompetitie bootvissen
26/10, 16/11 en 7/12 – Neeltje Jans – 10
1. Piet Buijk
2. Frank van Schilt
3. Arjan Rijnberg

NK Kust individueel

NK Kust dames en junioren

23 pnt.
24 pnt.
25 pnt.

NK Boot

Resultaten internationale wedstrijden

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

Feeder Challenge (4 teams)
14 en 15 juni – Kanaal Gent Terneuzen – 23 teams;
4 Nederlandse teams: 3e, 8e, 10e en 12e plaats
WK Zoetwater Korpsen
2 - 8 juni – Sava Rivier, Slovenië – 30 landen – 10e plaats
EK Zoetwater Individueel/Landenteams
22 - 30 juni – Bernissart, België – 24 landen – 4e plaats
Meerlanden Zoetwater
2-6 juli –Remich Moezel, Luxemburg – 6 landen – 1e plaats
Team: Frans van Berkel, Rolf van de Broek,
Patrick Broekhuizen, Wim Fuhler,
Ramon Pasmans, Haike Ruijters
Coach: Jan van Schendel
Meerlanden Junioren:
Nederland-België-Luxemburg-Duitsland
11 – 12 juli – Moezel Schengen, Luxemburg –
4 landen – 4e plaats
NeDeLux Zoetwater
1 - 3 augustus – Fluterkanal nabij Abbendorf, Duitsland–
2e plaats
Team: Emiel van Dijk, Richard Feller, Marcel Heijnen,
Martin Krouwel, Thijs Lupsen, Albert Meijer, Nick Pols,
Eddy Rijken, John Savelkoul, Ron Steijvers
Coaches: Jan van Schendel en Stefan Verhoeven
2e plaats individueel: John Savelkoul

WK Zoetwater Individueel/Landenteams
8 - 15 september – Sveta Marija, Kroatië – 37 landen – 1e plaats
Wereldkampioen: 28 punten 53.684 gram
Team: Jo Adriolo, Stefan Altena, Dieter Friederichs,
Arjan Klop, Jurgen Spierings, Wim Fuhler
Coaches: Jan van Schendel en Stefan Verhoeven
2e plaats individueel: Stefan Altena
3e plaats individueel: Arjan Klop
WK Karper
24 - 27 september – Perugia, Italië – 24 landen – 16e plaats
EK Vliegvissen
12 – 18 augustus – Jämtland, Zweden – 13 landen – 10e plaats
WK Vliegvissen
27 mei – 2 juni, Frymburk, Tjechië - 26 landen – 11e plaats
WK Bootvissen
27 sept. – 4 okt. – Weymouth, Engeland – 14 landen – 11e plaats
Meerlanden Bootvissen
29 mei – 1 juni – Neeltje Jans, Nederland - 1e plaats
Team: John Soederhuijssen, Andre Verdonk, Michel van
Giezen, Christ van Gastel, Louis van Bommel
Coach: Will Franken

WK Zoetwater Dames
18-25 aug – Coruche, Portugal – 13 landen – 8e plaats

WK Kustvissen Junioren
3 – 10 mei - Royan, Frankrijk – 7 landen – 1e plaats
Team: Kees Gillissen, Matthijs Janisse, Kristiaan Minderhoud, Marco Mol, Lennard Noorthoek
Coaches: Henri Karremans en Frank Peene
3e plaats individueel: Kristiaan Minderhoud

WK Zoetwater Junioren
20-26 juli – Noord-Willemskanaal, Assen, Nederland
U14 – 11 landen – 5e plaats
U18 – 16 landen – 7e plaats
U23 – 17 landen – 8e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren
20 – 27 oktober – Port d‘Albret, Frankrijk – 15 landen – 3e plaats
Team: Marien Flipse, Jeromy van Houdt, Ruud van Noord,
Tom van de Pol, Cees Westdorp.
Coach: Arthur van Tienen

Interland Feeder: België – Nederland
25-26 oktober – Gent-Terneuzen Zelzate, België
Winnaar: België
3e plaats individueel: Peter Jochems

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames
20 – 27 oktober – Port d’Albret, Frankrijk – 9 landen – 6e plaats

Interland Feeder: Duitsland – Nederland
11 - 12 oktober – Sand am Main, Duitsland
Winnaar: Nederland
WK Feeder
14 – 20 juli – Coachford, Ierland – 25 landen - 3e plaats
Team: Dirk Ekkelenkamp, Leo Koot, Theo Leijrik,
Henk Roskam, Arnout van de Stadt, Peter van der Willik
Coach: Jan van Schendel
WK Zoetwater Veteranen
4 - 10 aug. – Rome, Italië – 14 landen - 12e plaats

WK Kustvissen Korpsen
5 - 11 april – Benicario, Spanje – 16 teams
Team HSV Westkapelle en team HSV O.K.O, 10e en 13e plaats
Engeland-België-Nederland Kustvissen
17 – 19 oktober – België - 3 landen – 3e plaats
Fish ‘O’ Mania
Engeland – 8 landen, 2e plaats
Team: Jurgen Spierings, Dieter Friederichs
Coaches: Jan van Schendel, Stefan Verhoeven
3e plaats individueel: Jurgen Spierings
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Organisatie
en
structuur

50
50
51

De 838 aangesloten hengelsportverenigingen, de
zeven regionale hengelsportfederaties en de drie
landelijke specialistenorganisaties vormen samen
met Sportvisserij Nederland de georganiseerde
hengelsport in ons land. Hierbij zijn bijna 600.000
sportvissers aangesloten. De hengelsportfederaties en specialistenorganisaties bepalen in de
algemene ledenvergadering van Sportvisserij
Nederland het landelijk beleid. In samenwerking
wordt dit door de organisaties, hun vrijwilligers en
medewerkers uitgevoerd.
Sportvisserij Nederland is aangesloten bij het
NOC*NSF en internationaal bij de Confédération
Internationale de la Pêche Sportive (CIPS) en de
European Anglers Alliance (EAA).
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering in 2014 werd op 8 juni op
Papendal bij het NOC*NSF gehouden. Er kwamen voornamelijk statutaire onderdelen aan de orde zoals het vaststellen van het jaarverslag 2013, de jaarrekening 2013, de
bijstelling van de begroting 2014 en het (her)benoemen
van bestuur- en commissieleden. Daarnaast werd gesproken over de voortgang van het beleidsplan 2010-2015 en
het opstellen van het beleidsplan 2016-2020.
Voorafgaand aan de ledenvergadering kwamen half april
het bestuur en de leden bijeen om te spreken over de
agenda van de algemene ledenvergadering.
Bestuurszaken
Het bestuur van Sportvisserij Nederland vergaderde
in 2014 tien keer. Centraal stond het opstellen van het
beleidsplan voor de periode 2016-2020. Besluiten werden
genomen over onder meer aansluiting bij stichting Het
Blauwe Hart, het beleid ten aanzien van karper, het beleid
ten aanzien de overbevissing van het IJsselmeer, het
mogelijk opnemen in de Visserijwet van de verplichting
tot het maken van visplannen en de acties rondom de
waterschapsverkiezingen in 2015. Verder werd gesproken
over onder meer Hét VISblad en ontwikkelingen rondom

de VISpas. Er werden discussies gehouden over demografische ontwikkelingen met betrekking tot de sportvissers,
over de internationale belangenbehartiging en over de
public relations en communicatie vanuit de sportvisserij.
Uitgereikte erespelden
De leden en coaches van de nationale teams die in 2014
wereldkampioen werden zijn onderscheiden met de
zilveren erespeld van Sportvisserij Nederland. Voor het
nationale team Kustvissen junioren gebeurde dit door
voorzitter Menno Knip samen met de voorzitter van
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Nol Sweep, tijdens de
algemene ledenvergadering op Papendal. Bestuurslid
Peter Paul Blommers reikte tijdens de Nationale Topcompetitie de zilveren erespelden uit aan de coaches en
teamleden die het goud wonnen tijdens het Wereldkampioenschap Zoetvissen Senioren. Bondscoach Jan van
Schendel ontving een gouden speld.
Bureau
Het bureau van Sportvisserij Nederland verzorgt
de voorbereiding en uitvoering van het landelijk
sportvisserijbeleid.
Maandelijks heeft in Bilthoven overleg plaatsgevonden
met medewerkers van de federaties en Sportvisserij
Nederland om beleidsvoorbereiding, aanpak en afstemming van werkzaamheden te bespreken (het zogeheten
beroepskrachtenoverleg). In september werd gezamenlijk
de federatie Groningen Drenthe bezocht. Er werd een
veldbezoek gebracht bij de visstandbemonstering in de
Drentse beken, als onderdeel van het zeeforelproject.
Begin 2014 telde het bureau van Sportvisserij Nederland
44,5 formatieplaatsen (fte) verdeeld over 48 personen.

Voor een tijdelijk project (het uitbreiden van de VISplanner) werd in de loop van het jaar een medewerker op
tijdelijke basis aangesteld. Daarnaast werd op tijdelijke
basis een medewerker communicatie voor drie dagen
per week aangenomen om extra ondersteuning aan de
afdeling te verzorgen vanwege restyling van Het VISblad,
perscontacten, het WK Jeugd en Studio Vis TV. Personeelszaken werden periodiek door de directeur met de
penningmeester besproken.
Het verzuimpercentage van het bureau lag in 2014 op 2,5
procent (voor heel Nederland lag dit op 3,8 procent).
Tijdens het jaarlijkse personeelsuitje werd onder meer
een bezoek gebracht aan de viskwekerij Valkenswaard.
Roland van Aalderen en Paul Wijmans ontvingen tijdens
het uitje bloemen omdat zij 12,5 jaar in de sportvisserij
werkzaam zijn.
De directeur had vier keer overleg met de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Relevante zaken werden
doorgenomen. Twee leden van de PVT traden in 2014
af (Marco Kraal en Danny Bok) en er werden door het
personeel twee nieuwe vertegenwoordigers gekozen.
De PVT bestaat nu uit Joran Bal, Connie Kolfschoten en
Gerben Koopmans.
In 2014 hebben twaalf studenten een stage gedaan bij
Sportvisserij Nederland. Afhankelijk van het opleidingsniveau van de student werkten zij mee aan bestaande
projecten (zes mbo-studenten) of voerden zij onder
begeleiding van een projectleider, zelfstandig een project
uit (zes hbo-studenten). De hbo-studenten sloten hun
stage af met een stageverslag en presentatie.

Een trotse Jan van Schendel (r) werd onderscheiden met een gouden speld door Peter Paul Blommers,
bestuurslid bij Sportvisserij Nederland.

Jaarrekening 2014
Balans per 31 december 2014

Activa (€)		
Vaste activa
Materiële vaste activa
Hard- en software		
Inventaris		
Voer- en vaartuigen		

31 december 2014

176.836		
29.336		
45.308		

31 december 2013

83.435
32.446
84.109

				
251.480		
Financiële vaste activa				
Effecten			
305.965		
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren		
Overige vorderingen en
Overlopende activa		

52
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116.349		

88.170

1.353.325		

1.130.563

199.990
339.631

				

1.469.674		

1.218.733

Liquide middelen			

7.605.879		

6.220.346

				

9.632.998		

7.978.700

					
Passiva (€)		
31 december 2014
Eigen vermogen (vrij besteedbaar)		
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Belastingen en premies
Sociale verzekeringen		
Overige schulden en
Overlopende passiva		

31 december 2013

5.661.163		

593.357		

344.345

169.906		

147.861

3.208.572		

1.935.481

5.551.013

				

3.971.835		

2.430.213

				

9.632.998		

7.978.700

Staat van baten en lasten 2014
		
(€)
Resultaat 2014

Bijstelling
Begroting 2014

Resultaat 2013

7.436.000
35.000
70.000
10.000
660.000
5.000
112.000

7.227.488
36.062
72.001
7.000
663.885
3.620
108.037

8.416.314

8.328.000

8.118.093

Lasten				
Algemeen / vereniging
180.767
Belangenbehartiging
109.318
Advisering en begeleiding
230.502
Kennis en informatie
97.121
Visdocumenten en controle
1.529.141
Communicatie			
1.632.124
Educatie			
37.475
Wedstrijden			
347.416

175.000
90.000
235.000
95.000
1.600.000
1.615.000
45.000
323.000

146.487
63.603
242.094
93.450
1.696.759
1.565.762
37.374
318.592

			

4.163.864

4.178.000

4.164.121

Personeelskosten		
Afschrijvingen
Materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

3.298.866

3.250.000

3.141.775

115.299
746.492

140.000
710.000

96.460
718.706

Som der bedrijfskosten
4.160.656
				

4.100.000

3.956.941

Bedrijfsresultaat		
91.793
				
Financiële baten en lasten
52.024

50.000

-2.969

85.000

101.815

Bedrijfstechnisch resultaat
143.817
				

135.000

98.846

Baten				
Afdrachten sportvissers
(VISpas/Kleine VISpas)
7.483.576
Algemeen / vereniging
42.754
Advisering en begeleiding
70.562
Kennis en informatie
7.000
Communicatie			
698.925
Educatie			
9.650
Wedstrijden			
103.846
			

Koerswijzigingen effecten

-33.666

10.000

72.631

Balanstechnisch resultaat

110.150

145.000

171.477

Adressen (juni 2015)
Bestuur Sportvisserij Nederland
Voorzitter
Drs. M.A.J. (Menno) Knip
Veldzicht 53, 7603 WK 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
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Penningmeester
R. (Rien) Openneer
Ridderstraat 15, 4902 AA Oosterhout (NB)
T. 06-53792542
E. r.openneer@sportvisserijnederland.nl
Ambtelijk secretaris
Ir. J.J.A. (Joop) Bongers
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. h.holtman@sportvisserijnederland.nl
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
H.C.J. (Herman) Dirks
Fazanthof 41, 9791 GB Ten Boer
T. 06-29494157
E. h.dirks@sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij Oost-Nederland
J.L. (Jan) Eggens
Gerard Doustraat 65, 7731 MV Ommen
T. 06-53399514
E. j.eggens@sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij MidWest Nederland
J.H. (Jan) van de Bovenkamp
Kwarts 28, 3893 EG Zeewolde
T. 06-20428471
E. bovenkamp@sportvisserijmidwestnederland.nl
Hengelsportfederatie Midden Nederland
S.W.M. (Sjaak) Koppers
Citatiestraat 6, 6651 EB Druten
T. 06-44944027
E. s.koppers@sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij Zuidwest Nederland
J.B.A. (Ben) Biondina
Veerweg 18 A, 4493 AS Kamperland
T. 06-29258749
E. b.biondina@sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij Limburg
Th.J.M. (Theo) Wilken MLD
Van Heylerhofflaan 8, 6211 KA Maastricht
T. 06-44453231
E. t.wilken@sportvisserijnederland.nl
Erelid
A.J. (Nol) 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

Zoet
J. (Jan) de Bruin, Wylster 19, 9101 XZ Dokkum 		
C. (Chris) Groen, Margrietstraat 19, 9541 BX Vlagtwedde
W. (Wietze) de Haan, Frisostrjitte, 23, 9288 BV Kootstertille 		
J.P.H. (Hans) Keijman, De Rosmolen 55, 6932 NA Westervoort 		
H. (Henk) Menting, Buitenplaats 79, 8251 PZ Dronten		
B. (Bart) Schipper, Baljuwstraat 10, 1671 KV Medemblik 		
J. (Joep) Vissers, Van der Steenstraat 48, 5768 AL Meijel 		
J.M. (Mark) Zwaan, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek 		

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

0519-296936
06-11755136
06-40954561
06-12186038
0321-381415
0227-543612
06-42185952
0521-382275

Zout
R. (Rens) de Jong, De Weel 97, 1777 MZ Hippolytushoef		
H. (Hendrik) Moolenvliet, Orionweg 5, 1973 TA IJmuiden		
G. (Gerrit) van der Vliet, Walmolen 15, 3481 AB Harmelen
L. (Leen) van Wensen, Yersekeroord 24, 4617 NK Bergen op Zoom		

T.
T.
T.
T.

0227-593203
06-13428412
0348-443876
0164-265405

Zoet
J. (Jan) van Schendel, Brouwerijstraat 22, 4845 CN Wagenberg
S. (Stefan) Verhoeven, Past. van Beugenstraat 32, 5061 CS Oisterwijk 		

T.
T.

06-28418664
06-51549927

Zout
H. (Henri) Karremans (junioren en boot), Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen		
A. (Arthur) van Tienen (senioren), Glidkruid 13, 3137 WG Vlaardingen 		
B. (Benny) Wijnings (dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord

T.
T.
T.

06-23023992
06-12373589
0165-387237

Commissie Organisatie Wedstrijden

Coaches

Financiële Beleidsadviescommissie
G.M. Heijthuisen, Brouwerstraat 17, 6101 GR Echt		
M.E. Hölterhoff, Meerweg 127A, 9752 JG Haren		
J.F. Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag 		

T. 0475-483307
T. 06-24190559
T. 070-3247883

Arbitragecommissie
H.G.J. Bouquet, Verenigd Europalaan 10, 2111 WK Aerdenhout 		
O. van der Heide, Kamille 24, 8252 CA Dronten		
Th. A.G.M. van de Weijden, Baarschotsestraat 103, 4849 BK Dorst		
J.J. van Zorge, Het Schild 25, 8341 RV Steenwijkerwold		

T.
T.
T.
T.

023-5241340
0321-317623
0161-411816
0521-588159
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In de steden kiezen vissers vaak voor de fiets als vervoermiddel om zich
gemakkelijk van de ene naar de andere visstek te verplaatsen.

Bureau Sportvisserij Nederland (juni 2015)
Joop Bongers, directeur

Afdeling Bedrijfsvoering
Simone van den Essenburg (hoofd)
Sandra Althof-Wilmot
Annet van den Broek
Paulien Frentz			
Astrid Galis			
Lindsay de Haan			

Bernard Koolen
Wim Pindus
Tineke Prins
Edith Snijders
René Veltman

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
Pieter Beelen			
Niels Brevé			
Gerrit van Eck			

Martin Hoorweg			
Gerard de Laak
Josje Peters
Paul Wijmans

Cluster kennis & informatie
Jaap Quak (hoofd)
Willie van Emmerik
Connie Kolfschoten
Remko Verspuij
Cluster visdocumenten & controle
Toine Aarts (hoofd)
Frans Boonstra			
Frans Jacques			
Paula Klarenbeek 		
Afdeling Communicatie en Educatie
Onno Terlouw (hoofd)
Joran Bal			
Danny Bok			
Sjoerd Boomsma			
Evert Dijkhof			
Gerwin Gerlach			
George Hampsink		
Piëtte van Hoorn

Gerben Koopmans
Ruud Pannekeet			
Kitty Zaal

Ties Ittmann
Mecheline Muts-Thissen
Ed Stoop
Adrie van der Veen-Speek
Robert de Wilt
Bert Zoetemeyer

Overzicht aantal aangesloten sportvissers
Federatie

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal
verenigingen
eind 2014

Groningen Drenthe

44.993

51.009

51.920

51.615

51.864

50.760

170

Friesland

23.229

29.209

31.139

32.052

33.432

34.951

33

Oost-Nederland

54.653

64.002

67.797

68.800

72.088

74.156

70

MidWest Nederland

75.283

113.970

118.850

121.953

128.369

133.552

106

Midden Nederland

31.548

41.021

43.337

43.305

44.080

44.992

100

109.693

137.135

141.076

141.268

148.466

154.554

243

22.954

28.660

29.903

30.008

30.706

31.185

116

362.353

465.006

484.022

489.001

509.005

524.150

838

Zuidwest Nederland
Limburg
Totaal

Verder zijn in 2014 door Sportvisserij Nederland 71.344 Kleine VISpassen verstrekt aan sportvissers die niet zijn aangesloten bij een hengelsportvereniging. In 2013 waren dat er 80.768 en in 2012 89.600. Deze terugloop komt deels
doordat sportvissers worden gestimuleerd zich bij een hengelsportvereniging aan te sluiten en daardoor gebruik
kunnen maken van de VISpas, welke veel meer vismogelijkheden biedt.
In 2014 werden in totaal 595.494 VISpassen en kleine VISpassen uitgegeven. Dit zijn er 5.707 meer ten opzichte van 2013.
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Vissen is een sport die op elk moment van de dag beoefend kan worden.

Adressen sportvisserijorganisaties
Nationaal

Regionale hengelsportfederaties

Sportvisserij Nederland
Leyenseweg 115, Postbus 162,
3720 AD Bilthoven
T. 030-6058400 F. 030-6039874
E. info@sportvisserijnederland.nl
I. www.sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Fryslân
S.D. van der Meer (voorzitter)
Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou
T. 0566-624455
E. info@visseninfriesland.nl
I. www.visseninfriesland.nl

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)
Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam.
E. info@deksn.nl
I. www.deksn.nl

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
H.C.J. Dirks (voorzitter)
Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo
T. 0592-542890
E. info@vissen.nl
I. www.vissen.nl

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)
I. (Ingmar) Boersma,
Schermerhornstraat 112, 8015 AB Zwolle
T. 06-50510055
E. voorzitter@snoekstudiegroep.nl
F.P. (Frans) Oudejans
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

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij:
NOC*NSF
Postbus 302, 6800 AH Arnhem
T. 026-4834400
E. info@nocnsf.nl
I. www.nocnsf.nl
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 06 879 805 14-7
I. www.cips-fips.com
E. cipssecretariat@cips-fips.com of
		wedstrijden@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Oost-Nederland
G. H. Sloot (secretaris)
Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte
T. 0572-363370
E. info@sportvisserijoostnederland.nl
I. www.sportvisserijoostnederland.nl
Sportvisserij MidWest Nederland
F. Jager (voorzitter)
Kantoor: Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest
T. 0251-318882
E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl
I. www.sportvisserijmidwestnederland.nl
Hengelsportfederatie Midden Nederland
A. Thielking (secretaris)
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 (secretaris)
Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen
T. 0162-687260
E.info@sportvisserijzwn.nl
I. www.sportvisserijzwn.nl
Sportvisserij Limburg
Th. J. M. Wilken (voorzitter)
Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond
T. 0475-350053
E. info@sportvisserijlimburg.nl
I. www.sportvisserijlimburg.nl

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

