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Meer dan anderhalf miljoen mensen van de 
hengelsport laten genieten, de sportvisserij 
stevig in de samen leving verankeren en zorgen 
voor een goede visstand in de Nederlandse 
wateren, dat is waar de hengelsportorganisaties 
in 2017 hard aan hebben gewerkt. 
Op een breed front zijn de ruim 800 hengelsport 
vereni gingen, 7 regionale federaties, de lande
lijke specialistenorganisaties en Sportvisserij 
Nederland bezig geweest met de uitvoering van 
het beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 2016 – 2020 en 
het deelbeleidsplan wedstrijden ‘Als team naar 
de top’.

Veel publiciteit is gerealiseerd. Het jaar begon met de 

nieuwe televisieserie Big Fish Klaas, in april gevolgd  

door Bart leert vissen (speciaal voor de jeugd) op 

Nickelodeon. En natuurlijk waren er Studio VIS TV en 

VIS TV (het hele jaar rond). Het optreden van Ed Stoop  

- presentator van VIS TV - in het televisieprogramma van 

Eva Jinek was qua vrije publiciteit een hoogtepunt, naast 

alle andere aandacht voor sportvisserij activiteiten in 

kranten, tijdschriften, radioprogramma’s en op televisie. 

Aldus kwamen vele Nederlanders positief met de hengel-

sport in contact. 

Voorts werden eigen uitgaven van Hét VISblad, Stekkie 

Magazine, VISionair, digitale nieuwsbrieven, websites, 

apps en social media verzorgd om voorlichting te geven 

en onder meer sportvissers in hun hobby te stimuleren. 

Gestart werd met een campagne om sportvissers te 

bewegen alternatieven voor lood te gaan gebruiken om 

de sportvisserij de komende jaren loodvrij te maken.

Special voor de jeugd is het televisie-

programma ‘Bart leert vissen’ gemaakt  

en uitgezonden op Nickelodeon.



Om het hengelsport-

toerisme naar Nederland 

te bevorderen en meer 

buitenlanders te laten 

genieten van de fraaie 

vismogelijkheden in  

ons land is begin 2017  

de nieuwe website www.fishinginholland.nl gelanceerd 

 en werden vervolgens via Sportvisserij Nederland een 

twintigtal artikelen over vissen in Nederland in Duitse 

hengelsportbladen gepubliceerd. Mede hierdoor nam  

het aantal aangesloten Duitse sportvissers toe met ruim 

15% tot bijna 37.000 personen.

De vislessen op de basisscholen werden geïntensiveerd 

en uitgebreid is onderzoek gedaan naar redenen voor 

jongeren om te beginnen of te stoppen met vissen. 

Belangrijke aspecten voor de jeugd blijken kortdurende 

aansprekende vormen van sportvisserij, begeleiding en 

het sociale aspect van samen vissen. Ook werden tal van 

cursussen voor de hengelsportvrijwilligers georganiseerd, 

waaronder die van VISmeester en VIScoach gericht op 

begeleiding van de jeugd.

Medewerkers van Sportvisserij Nederland waren via  

de European Anglers Alliance actief in Europa en  

zelfs een toespraak in het Europees parlement werd 

verzorgd. Belangrijke onderwerpen waren herstel van 

de zeebaars, vismigratie, waterkrachtcentrales en de 

aalscholverproblematiek. 

Frequent waren er contacten met Nederlandse Tweede 

Kamerleden en ministeries. Het bevorderen van de  

visstand in het IJsselmeer en andere grote wateren  

was hierbij een belangrijk item.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart werd in 

Studio VIS TV met politieke partijen een eigen verkie-

zingsdebat georganiseerd. Sportvisserij Nederland was 

actief naar de Tweede Kamercommissies Visserij, Water 

en Natuur. Ook binnen de commissie Sport werd een 

motie ingediend over de positieve gezondheidseffecten 

van sportvisserij en buitensporten.

Intensief is samengewerkt met grote  natuurorganisaties 

als Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en 

Staatsbosbeheer in projecten als het Droomfonds 

Haringvliet, de aanleg van de 

Marker Wadden, de aanleg 

van een vismigratierivier 

door de Afsluitdijk en  

verbetering van de vis-

Met FishinginHolland is gestart om het  

hengelsporttoerisme naar Nederland te bevorderen.

Via het Droomfonds Haringvliet wordt een meer 

natuurlijke zoet-zout overgang voor de vis  

gerealiseerd, evenals extra recreatievoorzieningen.
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stand in het IJsselmeergebied - het Blauwe Hart van 

Nederland. Aanzienlijke financiële bijdragen vanuit 

de Nationale Postcode Loterij vormen een belangrijk 

startkapitaal voor deze op natuur, visstand en recreatie 

gerichte projecten.

Voor medewerkers van federaties en waterschappen is 

een excursie georganiseerd naar beekherstelprojecten in 

Denemarken. Veel visstandonderzoeken werden gedaan, 

visvijver beheer en uitzet van kweekvis gestimuleerd en 

aanleg van sportvisserijvoorzieningen gesubsidieerd. 

Als lid van de sportkoepel 

NOC*NSF verkreeg Sportvisserij 

Nederland in 2017 voor het eerst 

een financiële bijdrage uit de 

Nationale Postcode Loterij. Binnen 

NOC*NSF zette Sportvisserij 

Nederland zich in voor het bevor-

deren van de samenwerking tussen 

de buiten sporten, het versterken van de relatie met 

diverse overheden en natuurorganisaties, de koppeling 

naar de gezondheidssector en het vergroten van de 

gebruiks mogelijkheden van de openbare ruimte. Dankzij 

het lidmaatschap van NOC*NSF zijn de ingangen voor 

hengelsportverenigingen naar gemeenten en subsidies 

gemakkelijker geworden. Verder werden richtlijnen voor 

een Veilig Sportklimaat binnen de hengelsport uitgerold 

ter voorkoming van seksuele intimidatie en misbruik.

In 2017 is samen met de federaties en specialistenorga-

nisaties een uitgebreid wedstrijdprogramma neergezet. 

Bij diverse wedstrijden nam het aantal deelnemers toe. 

Het vissen in teamverband krijgt steeds meer ingang en 

waardering. Ook bij de competitie van verenigingsteams 

was er groei. Internationaal werd zowel bij zoet als zout 

goed gescoord met als hoogtepunt diverse wereldtitels. 

Het afsluitende Sportvisserij Topsportgala op Papendal 

bij NOC*NSF werd druk bezocht en was een groot succes.

De uitgifte van bijna 600.000 VISpassen, 60.000 extra 

toestemmingen en de ledenadministratie voor meer 

dan 200 hengelsportverenigingen in 2017 vergden veel 

inzet. De landelijke uitwisseling van viswateren kende 

met ruim 1.500 hectare een forse uitbreiding. Dit alles 

om de toegang tot de sportvisserij voor de aangesloten 

sportvissers zo groot en eenvoudig mogelijk te maken. 

Het aantal bij de hengelsportverenigingen aangesloten 

sportvissers nam in 2017 met 2.500 personen licht toe 

tot totaal 520.313 personen. Daarnaast werd aan 54.364 

personen een Kleine VISpas verstrekt. 

Voor de hengelsport liggen er in 2018 weer vele kansen 

die door eigen inzet en in samenwerking met natuur-, 

recreatie- en sportorganisaties kunnen worden gereali-

seerd. De visstand als basiskapitaal, een positief imago 

voor de hengelsport en het dienen van de sportvissers 

zijn hierbij uitgangspunt.

Anja Groot werd in Hongarije voor 

de tweede keer wereldkampioen 

vissen bij de dames.

Marjan van Kampen-Nouten

Voorzitter

Joop Bongers

Directeur
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Om de sportvisserijmogelijkheden te behouden en te verbeteren is de sportvisserij in veel gevallen 
afhankelijk van anderen. Het inzetten op belangenbehartiging landelijk, regionaal en lokaal is dan 
ook een speerpunt uit het beleidsplan ‘Naar Buiten!’. Hierbij is het belangrijk maatschappelijk 
verantwoord actief te zijn en heldere standpunten uit te dragen. Om doelstellingen te bereiken 
is medewerking nodig van de verschillende overheden op beleidsterreinen zoals visserij, natuur, 
milieu, recreatie en sport. Sportvisserij Nederland is actief naar Europa, de Rijksoverheid en de 
Tweede  Kamer om voor de sportvisserij belangrijke thema’s op de agenda te krijgen. Samen met 
de federaties en verenigingen wordt veel inzet gepleegd naar provincies, gemeenten en water
schappen. Dikwijls wordt hierbij samengewerkt met natuur, recreatie en sportorganisaties. 



Actief in Europa

Dataverzameling

De Europese sportvisserij is een grote sector die met  

zijn activiteiten een belangrijke bijdrage levert aan de 

samenleving én invloed heeft op de visbestanden.  

Onder beleids makers in Brussel bestaat een toenemende 

behoefte aan meer informatie over de visserijsector 

en de impact ervan op zeevisbestanden. Sportvisserij 

Nederland leverde samen met de European Anglers 

Alliance (EAA) input om een goed systeem van data-

verzameling te krijgen waarop in de toekomst goed 

sportvisserijbeleid gemaakt kan worden. Het Europees 

Parlement heeft een onderzoek laten doen naar de  

sociaal-economische waarde van de sportvisserij op zee. 

Initiatief nota

Eind 2017 heeft Europees parlementslid Norika Nicolai 

een initiatiefnota geschreven over de relatie tussen de 

hengelsportsector in Europa en het Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid (GVB). Zij pleit voor erkenning en het 

opnemen van de hengelsport als volwaardige sector in 

het GVB. Nicolai heeft in haar werk veel ondersteuning 

ontvangen vanuit Sportvisserij Nederland en de EAA. 

In 2017 is ook een aantal hengelsportvriendelijke  

amende menten aangenomen in het meerjarenplan  

voor de Noordzee. 

Bijeenkomsten Europarlement

Op Europees niveau is er een intensieve samenwerking 

tussen de EAA en de European Fishing Tackle Trade 

Association (EFTTA). Voorzitter van de EAA is Fred 

Bloot, adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland. 

De EAA heeft samen met de EFTTA een aantal bijeen-

komsten gehouden in het Europees Parlement. Bij één 

van deze bijeenkomsten over de Europese Kaderrichtlijn 

Water heeft de EAA samen met onder meer het Wereld 

Natuur Fonds, European Rivers Network en Wetlands 

International, een statement afgegeven en een Europees 

platform opgericht: Living Rivers Europa. Dit platform 

gaat zich bezighouden met het herstel en behoud van 

natuurlijke rivieren in Europa. 

Zeebaars 

Sportvisserij Nederland heeft samen met haar Europese 

partners binnen de EAA extra inspanningen gepleegd 

om het Europees beleid ten aanzien van de bedreigde 

zeebaars in goede banen te leiden. Dit heeft beperkt 

resultaat opgeleverd: de meeneemlimiet van 1 zeebaars 

is geschrapt en de visserij in 2018 is beperkt tot catch & 

release. Een verbod op het vissen op zeebaars, heeft de 

georganiseerde sportvisserij weten te voorkomen. 

Er is sterk ingezet op herstel 

van de zeebaarsstand.

De sportvisserij levert haar inbreng in 

Brussel waar Europees beleid voor de 

visstand en visserij wordt bepaald.
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Landelijke inzet

Visserijakkoord Noordzeekustzone

Het Visserijakkoord Noordzeekustzone (VIBEG) is op 31 mei 

mede door Sportvisserij Nederland ondertekend en van 

kracht geworden. De komende jaren worden afspraken 

uitgevoerd om een natuurlijker Noordzee te verkrijgen 

door minder bodemberoering en minder bijvangst, met 

name door de garnalensector. 

Zeebaars

Zeebaars stond ook op de visserijagenda van de Tweede 

Kamer. Mede door vragen van Kamerleden van het CDA, 

D66 en de SP en door de inzet van de minister van LNV, 

Carola Schouten, is uiteindelijk het sportvisverbod op 

zeebaars in 2018 , dat was voorgesteld door de Europese 

Commissie, van de baan.

Zeevisvergunning

Op verzoek van de Kamer heeft het ministerie van EZ 

samen met Sportvisserij Nederland in 2017 een verkenning 

gedaan naar nut, noodzaak en haalbaarheid van het 

invoeren van een ZeeVISpas. Hieruit kwam naar voren  

dat thans onvoldoende draagvlak is  bij het ministerie 

en de politiek voor voor een dergelijke vergunning of 

registratie. 

Sportakkoord

Dankzij inzet van NOC*NSF is in het regeerakkoord extra 

geld vrijgekomen voor de sport, waaronder de sport-

visserij. Enkele belangrijke items zijn de buitenruimte 

en gezondheid. Via een motie in de Tweede Kamer 

heeft Sportvisserij Nederland een plek gekregen in het 

sportbeleid bij het ministerie van VWS. Met het CDA 

wordt gekeken in welke mate beleid en projecten kunnen 

worden ontwikkeld ten aanzien van sportvisserij en 

gezondheid.

Tweede Kamerverkiezingen

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde 

Sportvisserij Nederland een politiek debat over de sport-

visserij in Nederland. Met de VVD, het CDA, D66, PvdA 

en VNL was de politiek goed vertegenwoordigd. Naast de 

Tweede Kamerleden van deze partijen was ook de sport-

visserij- en waterrecreatiesector uitgenodigd. Zo konden 

de HISWA, een grote hengelsportwinkelier en een profes-

sionele visgids met de aanwezige politici in debat gaan 

over de visstand en de visserij.

Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde, waar-

onder de slechte visstand, de situatie van de zeebaars, 

het economisch/toeristische belang van de sportvisserij, 

de waterplantenproblematiek en de beroepsvisserij. 

Daarnaast werd de aanwezige politici gevraagd wat 

sportvissers kunnen verwachten van hun partij. 

Hoewel de aanwezige partijen verschillen van mening 

over de onderwerpen, bleek dat de sportvisserij door de 

aanwezige politici als belangrijke vorm van openlucht-

recreatie wordt gezien. Het debat was te zien in Studio 

VIS TV.

Gemeentelijk beleid

Dierenwelzijn

De gemeenten Leiden en Den Bosch kregen te maken 

met voorstellen van de Partij voor de Dieren om het 

vissen in de gemeente te verbieden. Met ondersteuning 

van Sportvisserij Nederland en in samenwerking met de 

federatie Zuidwest Nederland en de lokale hengelsport-

verenigingen, is actie ondernomen richting de lokale poli-

tiek en voorkomen dat de hengelsport hier wordt beperkt. 

In november werd de Amsterdamse Hengelsport-

vereniging (AHV) onaangenaam verrast met een aange-

nomen motie in de gemeenteraad die het gebruik van 

de weerhaak verbiedt. Op verzoek van de AHV is direct 

ondersteuning geboden samen met de federatie Midwest 

Nederland om het verbod alsnog van de baan te krijgen. 

De gemeente neemt hierover een besluit in 2018.

Versterken lokale belangenbehartiging

Veel zaken rondom de sportvisserij worden in de uitvoe-

ring door de gemeenten geregeld, zoals het nachtvissen, 

het inrichten van visstekken in de openbare ruimte, het 

helpen realiseren van een clubhuis voor de vereniging en 

vaak ook de huur van visrechten. 

Diverse Tweede Kamerleden deden mee met het  

Studio VIS TV verkiezingsdebat.



Om de lokale belangenbehartiging te versterken is 

samen met de federaties gewerkt aan de voorbereiding 

van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 

Hengelsportverenigingen konden daarbij gebruik maken 

van materiaal en ondersteuning om hun wensen bij de 

lokale politiek in beeld te krijgen.

Daarnaast heeft Sportvisserij Nederland input geleverd 

aan het verkiezingsmanifest van het NOC*NSF waarin 

de gemeenten wordt gevraagd om goed sportbeleid te 

ontwikkelen waarbij ook de buitensport en recreatie 

worden gestimuleerd. Hierin wordt onder andere door 

het NOC*NSF bepleit om het stedelijk water geschikt te 

maken om te kunnen vissen. Alle gemeenteraadfracties 

hebben dit ontvangen.

Grote binnenwateren

Verbetering IJsselmeer en Markermeer

Sportvisserij Nederland zet in op een sterke verbetering 

van de grote binnenwateren, waar de visstand al geruime 

tijd ondermaats is als gevolg van geplaatste dammen, 

dijken en kunstmatige oevers, samen met een teruggang 

in voedingsstoffen en de beroepsvisserij die ongereguleerd 

plaatsvindt. 

Er wordt samengewerkt met partners met een gedeeld 

belang op het gebied van de visstand, natuurwaarden,  

recreatie en een duurzaam gebruik. Sportvisserij 

Nederland is partij in het bestuurlijk overleg rond de 

IJsselmeervisserij, deelnemer en voorzitter van de  

coalitie ‘Het Blauwe Hart Natuurlijk’ en betrokken bij  

het werk van de Stichting Transitie IJsselmeer. Ook is  

er toenemende vraag om vanuit Sportvisserij Nederland 

expertise en het sportvisserijbelang in te brengen bij 

diverse projecten. 

Regulering en verduurzaming IJsselmeervisserij

De regulering van de IJsselmeervisserij om tot een 

betere visstand te komen bleek ook in 2017 een moeizaam 

proces. De minister van LNV ging akkoord met een door 

de beroepsvisserij ontwikkeld ‘plan B’. Helaas bleek 

eind 2017 dat nagenoeg niets van het plan was gereali-

seerd en dat veel beroepsvissers de regels overtreden. 

Voor de betrokken landelijke en provinciale overheden, 

Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland 

is de maat vol. Gedreigd wordt dat in 2018 geen  

vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 

meer wordt verleend. Sportvisserij Nederland en 

Vogelbescherming Nederland hebben in een brief aan 

de minister aangedrongen op eindelijk een voortvarende 

aanpak, inclusief de noodzakelijke sanering van het 

aantal beroepsvisserijbedrijven. Lichtpuntje is dat het 

ministerie en de beroepsvisserij het levend terugzetten 

van karper ten behoeve van de sportvisserij ter hand 

willen nemen. 

Aanpak waterplanten

Samen met de provincie Noord-Holland en de coöperatieve 

vereniging Gastvrije Randmeren heeft de waterrecreatie-

sector, waaronder Sportvisserij Nederland, een plan 

Ook in 2017 bleek het komen tot een duurzame  

IJsselmeervisserij een uiterst moeizaam proces.
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Doel van de Green Deal is het gebruik van alternatieven 

voor lood - te weten glas, steen, ijzer en wolfraam -  

te bevorderen. 

opgesteld met oplossingsrichtingen om de waterplanten-

problematiek op de Randmeren, het Markermeer en het 

IJmeer terug te dringen voor zowel de korte als lange 

termijn. Hiertoe heeft Sportvisserij Nederland zitting 

in de werkgroep ‘Waterplantenproblematiek’ binnen de 

Stichting Waterrecreatie Nederland.

Maatschappelijk verantwoord

Sportvisserij Loodvrij

Lood is giftig en hoort niet in het watermilieu thuis. 

De sportvisserij zet zich in voor een goede kwaliteit, 

inrichting en beheer van de wateren. En … een schoon 

milieu begint bij jezelf. Daarom heeft het bestuur van 

Sportvisserij Nederland besloten geïntensiveerd aan 

de slag te gaan met de afbouw van het gebruik van 

lood door de sportvissers, hetgeen een actie is in het 

beleidsplan ‘Naar Buiten!’. Een plan van aanpak is in 

2017 opgesteld. Een intensieve voorlichtingscampagne 

om gedragsverandering (vraag) en vergroting van het 

aanbod alternatieven (aanbod) te bewerkstelligen vormt 

het kernpunt. Hiermee ontstaat een gedragen overgang. 

Daarna zal door de overheid een gebruiksverbod worden 

ingesteld. Het plan is met vele partijen besproken en 

iedereen zegde medewerking toe. In 2017 is met de  

voorlichting gestart. Tevens is met drie ministeries, 

de Unie van Waterschappen en anderen gewerkt aan 

een Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Deze zal in 2018 

worden getekend.

Standpunten

Om duidelijkheid te geven waar de sportvisserij staat zijn 

in de rubriek ‘Haring of Kuit’ in Hét VISblad iedere maand 

standpunten gepubliceerd. Deze gingen in 2017 onder 

meer over het terugzetten van aal, de bereikbaarheid 

van viswateren, geen nieuwe waterkrachtcentrales in de 

rivieren, herintroductie van vissoorten en wedstrijdvissen 

als topsport.

Belangenvereniging Nederlandse Hengelsport 

Ondernemers

Belangenbehartiging wordt tot op heden vooral 

door de sportvissersorganisaties gedaan. 

Hengelsportondernemers hebben echter ook een belang, 

maar zijn totaal niet verenigd en actief voor behoud  

en ontwikkeling van de sportvisserijmogelijkheden.  

Als deze zich meer zouden verenigingen en zouden laten 

gelden naar overheden zouden krachten kunnen worden 

gebundeld en zou ook de economische betekenis van de 

sportvisserij meer zichtbaar worden. Naar aanleiding van 

problemen met de visstand door de beroepsvisserij is in 

2017 gestart om met steun van Sportvisserij Nederland 

een belangenvereniging van hengelsportondernemers op 

te richten. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 

2018 zijn beslag krijgen.

Overzicht van projecten en activiteiten in en rondom het IJsselmeer – Markermeer  
waarin Sportvisserij Nederland participeert. 

Project Betekenis Betrokkenheid Sportvisserij Nederland

Marker Wadden Vergroting paai- en opgroeigebieden, 
aanleg visstekken

Financiële bijdrage, monitoring 
ontwikkeling visstand

Vismigratierivier Verbetering migratie en voedselproductie 
voor vissen

Mede-initiatiefnemer, advisering bij 
ontwerp, inrichting en monitoring 

Versterking Markermeerdijken,  
Ruimtelijke kwaliteit

Verbetering migratiemogelijkheden, 
vergroten areaal binnen- en buitendijkse 
paai- en opgroeigebieden

Advisering bij voorbereiding en 
ontwerpen, deelnemer bestuurlijk 
convenant

Houtribdijk-Trintelzand Paai- en opgroeigebieden Stimulering, advisering

Koopmanspolder Achteroever met paai- en 
opgroeimogelijkheden

Monitoring, advisering

Oostvaardersplassen Karperuitzetting Markermeer Advisering, begeleiding en monitoring



In de Oosterschelde  

werden stekelroggen uitgezet.

 HOOFDSTUK  

Advisering en  
Begeleiding
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Een goede visstand vormt het basiskapitaal voor de sportvisserij. Daarnaast is het voor sportvissers 
van belang dat viswateren bereikbaar zijn en waar nodig zijn voorzien van sportvisserijvoorzieningen. 
Hierbij zijn vooral voor de jeugd goede viswateren in de bebouwde kom relevant. Dit zijn belangrijke 
speerpunten in het beleidsplan ‘Naar Buiten!’. Vanuit Sportvisserij Nederland wordt een breed scala 
aan werkzaamheden uitgevoerd, die zijn gericht op het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden 
en de visstand zowel in het binnenwater als langs de kust. Dit betreft grote projecten in samen
werking met externe partijen zoals het Droomfonds Haringvliet, Langsdammen Waal en Haaien & 
Roggen. Ook voor individuele verenigingen worden vele ondersteunende activiteiten uitgevoerd,  
waaronder Kort Advies en de projecten bijvoeren visvijvers en beheer karpervisvijvers.

Onderzoek en Advies

Haaien & roggen in de Noordzee

Samen met het Wereld Natuur Fonds, Stichting De 

Noordzee, Dutch Shark Society en Blue Linked is gewerkt 

aan het project ‘haaien en roggen terug in de Noordzee’. 

Hierbij worden eieren leggende haaien en roggen 

gekweekt om daarmee de in het wild levende bestanden 

te versterken. Het project vindt zijn basis in de kweek-

faciliteiten van het Experimenteel broedhuis (Utrecht). 

Gestart werd met het kweken van 300 stekelrogjes. 

De genetica van de dieren is getoetst aan die van de 

Noordzeeroggen en er is een habitat geschiktheidsanalyse 

uitgevoerd voor de uitzetgebieden. Op 14 oktober kregen 

de eerste stekelroggen hun vrijheid in de Oosterschelde. 

Nieuwe eieren zijn in ontwikkeling in het kweekcentrum. 

Sharkatag

Voor het zesde jaar werd het haaienmerkprogramma 

Sharkatag langs de Nederlandse kust uitgevoerd,  

in samenwerking met Wageningen Marine Research.

Er waren 338 inschrijvingen van sportvissers voor het 

drie dagen durende evenement. Eén dag ging niet door 

vanwege het slechte weer. Per dag vertrokken 13 schepen 

met sportvissers vanuit Neeltje Jans naar de Noordzee 

om haaien te vangen én te voorzien van een merkje 

(tag), alvorens ze weer terug te zetten. Onder de vissers 

waren ‘Big fish Klaas’ en Viskid Boaz. Er werden 184 

haaien gevangen en gemerkt. 

Terugkeer van de Europese steur

De Europese steur (Acipenser sturio) is de grootste vis 

die thuishoort in de Nederlandse rivieren. Met de in 2012 

en 2015 uitgezette steuren in de Nieuwe Maas en de Waal 

werden de migratiepatronen naar zee onderzocht. Al deze 

steuren zijn naar zee gezwommen. De resultaten werden Gewerkt wordt aan de terugkeer van de steur.



in 2017 in Wenen gepresenteerd aan een internationaal 

publiek tijdens het wetenschappelijke congres van het 

World Sturgeon Conservation Network.

In het kader van het Droomfonds Haringvliet - gesteund 

door de Nationale Postcode Loterij - is gewerkt aan de 

voorbereiding om de 

steur de komende 

jaren weer te kunnen 

verwelkomen in 

de Rijn. Voor de 

beroepsvisserij werd 

voorlichtingsmateriaal 

ontwikkeld om de 

soorten steuren te kunnen onderscheiden. Het materiaal 

werd uitgedeeld tijdens een 'awarenesscampagne' voor 

de bescherming van trekvissen. 

In Diergaarde Blijdorp is in het Noordzee aquarium een 

expositie ingericht over de steur. Een speelsteur werd 

neergezet op Neeltje Jans. 

Via subsidies van LIFE IP en Interreg is extra financiering 

verkregen om het steurwerk voort te zetten in 2018 t/m 

2021.

Voorts werd een akoestisch vistelemetrie netwerk  

opgesteld rondom de Haringvlietdam, waarmee testen 

zijn gehouden met 70 snoekbaarzen. 20% van de snoek-

baarzen bleek via de speciale vispijpen vanuit zee weer 

het Haringvliet in te trekken. 

Het deelproject Recreatie is ook een onderdeel van het 

Droomfonds Haringvliet. Hieronder valt het onderdeel 

‘Oevertoegankelijkheid en steigers’, waarbij is gekeken 

naar het toegankelijk maken van de oevers langs het 

Haringvliet voor de waterrecreatie, waaronder de 

sportvisserij. Er is een maatregelenpakket opgesteld, 

bestaande uit onder meer diverse trailerhellingen, 

speciale te waterlaat plaatsen voor kano’s en vaste 

visplaatsen. De financiering van meer dan een miljoen 

euro is geregeld via de zogenaamde Landschapstafel 

en de eerste ontwerpen zijn uitgewerkt voor de 

vergunningaanvraag. 

Langsdammen Waal

Door middel van enkele viswedstrijden (georganiseerd 

door de federatie Midden Nederland en Yellow Feed)  

is meer inzicht verkregen in de aanwezigheid van  

volwassen vis (zoals brasem, winde en blankvoorn)  

bij de nieuwe langsdammen in de Waal. Beroepsvisser  

Willy Hol werd ingehuurd om middels schietfuiken samen 

met hengelsportvrijwilligers de visstand in de diepere 

delen achter de langsdam te monitoren. Sportvisserij 

Nederland heeft elektrisch en met een klein sleepnet  

visstandonderzoek gedaan gericht op jonge vis. 

Bijzondere vangsten waren onder meer jonge exemplaren 

van zeldzamere vissoorten als meerval, rivierprik, sneep, 

serpeling en barbeel. Alle visstandgegevens zijn aange-

leverd aan de Radboud Universiteit, die de effecten van 

de langsdammen onderzoekt. 

Sportvisserijgebruik benedenrivieren

In de serie van sportvisserijonderzoeken op de grote 

binnenwateren waren het Benedenrivierengebied en 

Haringvliet de laatste. In 2016 en 2017 is dit gebied 

door vrijwilligers tweemaal per maand in het weekend 

bezocht, waarbij sportvissers zijn geteld (26 keer vanuit 

een vliegtuig) en geënquêteerd (80 interviewrondes 

vanaf de grond). 2.602 sportvissers werden waargenomen 

Aan de langsdammen in de Waal is door 

de sportvisserij onderzoek gedaan naar 

de ontwikkeling van de visstand.

Aanleg van vissenbossen biedt goede paai- en dekkings-

mogelijkheden voor vis.
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vanuit de lucht en 349 sportvissers geïnterviewd.  

Van sportvissers zijn 236 vangstlogboeken ontvangen. 

De conclusie is dat het gebied vooral belangrijk is voor 

sportvissers die vanuit een boot op roofvis vissen  

(65% van de circa 53.500 vissessies). 

Vissenbossen

In diverse wateren zijn vissenbossen geplaatst als 

dekking en opgroeigebied voor vis. Tijdens een visstand-

bemonstering in enkele stadswateren in Veenendaal 

bleek het overgrote deel van de visstand (tot wel 97%) 

de beschutting van het vissenbos op te zoeken. 

Hout in de Oude IJssel 

Na een voorstel van de federatie Midden Nederland is 

bij diverse visplekken langs de Oude IJssel dood hout 

geplaatst om zo extra schuilmogelijkheden voor vis te 

creëren. 

Kort Adviesprojecten

Op verzoek van hengelsportverenigingen en -federaties 

is in 2017 bij 32 viswateren onderzoek gedaan naar de 

visstand en via een rapport advies gegeven over de 

inrichting en/of het beheer. Op basis hiervan kon men 

zelf of via de waterbeheerder verbeteringen voor de 

sportvissers doorvoeren. 

Kort Adviesprojecten

Naam Aanvrager

Agriport, Middenmeer Sportvisserij Nederland

Bellingerweer, Dalfsen HSV De Brasem

Campusvijver, Hengelo HSV Ons Genoegen

Chris Agterbosvijver, Oldenzaal Oldenzaalse HSV

Craneweijer, Kerkrade EKH Goudwinde 

Delfse Hout,Delft Sportvisserij Zuidwest Nederland

Devel, Zwijndrecht Sportvisserij Nederland

Dobbeplas, Nootdorp Sportvisserij Zuidwest Nederland

Gehandicaptencentrum Abcoude Stichting Viscentra Gehandicapten

Glazenap, Tegelen HSV De Snoekbaars

Groeve Vrieheide, Heerlen HSV De Heksenberg

Julianapark, Leeuwarden HSV Leeuwarden

Koopmanspolder, Andijk Rijkswaterstaat

Laagveldse Plas, Horssen HSV ’t Goor

Leemputten, Wernhout KEHSVZ ’t Alfertje

Nierhoven, Nuth Vissen In Nuth (VIN)

Nieuwelant, Vlaardingen HSV Sportvisserij Belangen Delfland 

Noordplas, Haren HSV Sassenheim

Noord Willems Kanaal Sportvisserij Nederland i.s.m. waterschap Hunze en Aa’s

Overgooische Zoom, Almere HSV Ons Genoegen-Almere

Prinsenbos, Delfland HSV Sportvisserij Belangen Delfland 

Selissenwal, Boxtel HSV Ons Genoegen

Stadswateren Didam Hengelsportfederatie Midden Nederland, SOK-project

Stadswateren Ulft Hengelsportfederatie Midden Nederland, SOK-project

Stadswateren Wehl Hengelsportfederatie Midden Nederland, SOK-project

Stadswateren Winterswijk Hengelsportfederatie Midden Nederland, SOK-project

Stadswateren Zwijndrecht Sportvisserij Zuidwest Nederland

Stelleplas, Heinkenszand Sportvisserij Zuidwest Nederland

Vijver Veldkamp, Borne HSV de Karper

Visvijvers, Wierden HSV Ons Genoegen

Wollebrand, Delfland HSV Sportvisserij Belangen Delfland 

Zoete Gracht, Zierikzee HSV Oosterschelde



Herintroductieprojecten

Elft

In 2017 zijn vrijzwemmende larven (200.000 stuks) nabij 

Ribbe (D) in de Rijn uitgezet en werden mogelijke paai-

plaatsen geregistreerd door middel van geluidsopnames. 

Sportvisserij Nederland levert aan dit internationale 

project haar bijdrage en de financiering van het project 

gebeurt door de voormalige co-financiers van het EU 

LIFE-programma. 

Vissen voor verbinding (zeeforel Lauwersmeer)

Sinds 2013 wordt gewerkt door de federaties Groningen 

Drenthe en Friesland, Sportvisserij Nederland, provinciale 

overheden en natuurorganisaties aan het herstel van de 

vismigratie tussen de Drentse beken en de Waddenzee. 

Begin april zijn in de bovenlopen van de Drentse beken 

voor de derde maal zeeforel-broedjes uitgezet. Door de 

overvloedige regen stonden de beken zodanig hoog dat 

monitoring niet mogelijk was. In het Lauwersmeer zijn 

in april (650 stuks) en oktober (350) grotere  zeeforellen 

uitgezet. Dit vooral om het sportvisserijgebruik van het 

Lauwersmeer te stimuleren. De inzet is om via een bijdrage 

van het Waddenfonds op veel grotere schaal dit natuur- 

en toeristisch project te kunnen uitvoeren.

Verbetering sportvisserijmogelijkheden

Behoud vismogelijkheden langs rijkswateren

Een groot deel van de openbare vaarwateren in 

Nederland is in beheer van Rijkswaterstaat (RWS).  

Veel sportvissers maken gebruik van deze wateren, zowel  

recreatief als in wedstrijdverband. Om te voorkomen 

dat voor de sportvisserij belangrijke trajecten door 

werkzaamheden van RWS verdwijnen, is gewerkt aan 

een handreiking met daarin richtlijnen voor RWS en de 

sportvisserij. Hierin wordt beschreven hoe en wanneer 

de sportvisserij te betrekken bij werkzaamheden. 

Hengelsportfederaties hebben hiervoor een inventarisatie 

gedaan van de belangrijkste vistrajecten, wedstrijd-

trajecten, voorzieningen en hun wensen langs de 

Rijkswateren.

In het kader van herintroductie 

werden in de Rijn vele elften  

uitgezet en gemonitord.

In de Drentse beken en het Lauwersmeer is zeeforel 

uitgezet om de natuurwaarden en de sportvisserij-

mogelijkheden te vergroten.
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Sportvisserij Op de Kaart (SOK)

De vaak kleine, afgesloten wateren in de bebouwde kom  

zijn belangrijk voor onder andere de jeugd, recreanten,  

ouderen of mindervaliden om te kunnen vissen. 

Sportvisserij Op de Kaart (SOK) is een project om samen 

met waterschappen en gemeenten deze wateren in kaart 

te brengen en te optimaliseren. Dit gebeurt door per 

water de specifieke hengelsportfunctie, de belangrijkste 

knelpunten en de gewenste maatregelen te beschrijven.

In het kader van het HSV 2.0-traject is samen met de 

betrokken federaties in waterschapsgebieden gestart 

met het Sportvisserij op de Kaart-project (SOK). 

Er zijn 12 informatieavonden gehouden om bestuurders 

van hengelsportverenigingen (enkele keren ook mede-

werkers van gemeenten en waterschappen) over het 

project te informeren en ze er actief bij te betrekken.

Gelderland

In het gebied van Waterschap Rijn & IJssel is het 

SOK-project gestart. Hier wordt met tien hengelsport-

verenigingen in 32 verschillende wateren gewerkt 

aan een optimalisatie van het sportvisserijgebruik. 

Problemen zijn overlast van waterplanten en aalscholvers. 

De plannen van de verenigingen worden door het  

waterschap getoetst.

Friesland

In het gebied van Wetterskip Fryslân wordt gewerkt aan 

beheerplannen voor 34 wateren van tien verenigingen.  

In dit gebied is de bereikbaarheid en bevisbaarheid van 

het water door oever- en waterplantenoverlast het  

grootste probleem.

Zeeland

Binnen Zeeland zijn voor 25 wateren, van negen verschil-

lende hengelsportverenigingen, beheerplannen gemaakt. 

Knelpunten zijn de oevertoegankelijkheid en te ondiepe 

vijvers / te veel bagger. 

Migratie uitgezette karpers NoordWillemskanaal

Eerder werden in het Noord-Willemskanaal tussen 

Assen en Groningen 486 karpers uitgezet, waarvan er 

71 waren voorzien van een zender. Uit het onderzoek 

van Sportvisserij Nederland blijkt dat van de uitgezette 

karpers 69% het kanaal nooit heeft verlaten, 10% heeft 

het kanaal verlaten maar is weer teruggekeerd en 21% 

heeft het kanaal verlaten en is niet teruggekeerd. Sluizen 

en stuwen bleken een grote barrière voor de karpers, 

slechts enkele karpers hebben een sluis gepasseerd.

Sportvissers hebben 227 vangsten van uitgezette karpers 

doorgegeven. Uit diverse reacties langs de waterkant en 

op social media bleken alle typen sportvissers de uitzet 

van spiegelkarpers op het Noord-Willemskanaal zeer te 

waarderen.

Platvis in de Polder

Voor het project Platvis in de Polder zijn in het voorjaar 

800 botten uit het Volkerak en 800 tarbotten uit een 

kwekerij uitgezet om de mogelijkheden voor de sport-

vissers te verbeteren. HSV Oosterschelde zette forellen 

uit. De visvangsten in de zomer waren goed. In het najaar 

is bemonsterd met fuiken. Hierin zijn tientallen botten en 

17 tarbotten gevangen. 

Visrechten Zwolle

Hengelsport Zwolle en federatie Oost-Nederland zijn 

ondersteund bij het beter in beeld brengen van de vis- en 

looprechten langs de IJssel en in en om Zwolle. Enkele 

looprechten zijn hersteld en op een aantal wateren zijn 

visrechten verkregen. Hierdoor kon worden gewerkt aan 

aangepaste visplaatsen en een wedstrijdoever langs het 

Zwarte water. Tevens werd er vis uitgezet. 

Voor de sportvissers is o.a. platvis en karper uitgezet.  

Via onderzoek werden de effecten gevolgd.



Bijvoeren visvijvers en beheer karpervisvijvers

Door Sportvisserij Nederland is vanuit het Fonds 

Verbetering Sportvisserijmogelijkheden subsidie  

beschikbaar gesteld voor de aanschaf van karpertjes  

(€ 2/kg) en vijvervoer (50% van de kosten). 

Vijvervoer

Doelstelling van het bijvoerproject is om er voor te 

zorgen dat de vijver een hogere draagkracht krijgt en 

dat meer uitgezette vis overleeft, waardoor er op termijn 

minder vis hoeft te worden uitgezet. 

Het vijvervoer (zonder vismeel) is centraal aangeschaft 

door Sportvisserij Nederland en verspreid door de  

leverancier Lambers-Seghers uit België. 

Project beheer karper visvijvers

Voor 17 van de 22 verenigingen zijn centraal karpers 

aangeschaft via Visserijbedrijf Kalkman. De andere vijf 

verenigingen hebben zelf karpers aangeschaft. Het uit-

zetten van karpertjes is een alternatief voor het uitzetten 

van vis van het open water. De karpertjes komen uit de 

viskweek en zijn gewend aan het leven in een vijver.

Enquêtes project bijvoeren en karpervisvijvers

Er zijn enquêtes gehouden naar de ervaringen van de 

verenigingen waar karpertjes zijn uitgezet. De voorjaars-

enquête was gericht op de periode vlak na de uitzetting.  

19 van de 22 verenigingen hebben de enquête ingevuld. 

Bij 9 verenigingen gingen enkele karpertjes dood na de 

uitzetting, bij 4 verenigingen waren dat er meerdere. 

De zomer enquête richtte zich op de vangsten tijdens de 

zomer. 17 verenigingen vulden de enquête in. De beoorde-

lingen waren hoog, op één vereniging na. Die had zelf ook 

nog een hoeveelheid vis uitgezet, waarna er massaal karper-

sterfte optrad. De verenigingen beoordeelden de uitzet in 

het voorjaar met een 7,5 en in de zomer met een 7,9.

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Met het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

stimuleert en steunt Sportvisserij Nederland de hengel-

sportverenigingen en federaties om voorzieningen voor 

de sportvisser en de visstand te realiseren. In 2017 is  

€ 80.000 toegekend en verdeeld onder 15 aanvragen.  

Elf van de toegezegde projecten werden afgerond én  

dertien projecten die in voorgaande jaren waren toegekend.

Bijvoeren visvijvers

Vereniging Plaats Kg voer

SVG Abcoude Abcoude 350

HSV Alfheim Alphen 600

HSV Het Stekelbaarsje Arkel 750

HSV Ons Genoegen Asten 350

HSV De Watergeus Brielle 175

HSV De Peel Deurne 700

HSV De Waalkanters Druten 500

HSV De Goudwinde Harskamp 200

HSV De Heksenberg Heerlen 600

HSV Geduld vangt Vis Hoeven 500

HSV De Wiejert Limbricht 400

HSV De Drie Baarzen Middelbeers 350

HSV De Middenpeel Milheeze 1000

HSV Ons Genoegen Oss 250

HSV De Duikelaar Puiflijk 500

HSV De Forel Reuver 500

Hoornse Hengelaars Bond Scharwoude 1000

HSV De Snoek Susteren 1000

HSV De Karper Voerendaal 500

HSV Valentinus Westerhoven 700

Totaal 20 verenigingen Totaal 10.925

Project beheer karper visvijvers

Vereniging Plaats Kg karper

HSV Het Stekelbaarsje Arkel 100

HSV Beilen Beilen 400

HSV Lopikerwaard Benschop 450

HSV De Watergeus Brielle 100

HSV De Eendracht Broekhuizenvorst 550

HSV De Peel Deurne 550

HSV De Waalkanters Druten 600

HSV Ons Genoegen Enkhuizen 50

HSV VIOS Enschede 600

HSV 't Voorntje Grubbenvorst 200

HSV De Goudwinde Harskamp 150

HSV Willem Barentsz Lottum 300

HSV 't Tipke Maarheeze 800

HSV De Middenpeel Milheeze 100

OHV Oldenzaal Oldenzaal 550

HSV Ons Genoegen Oss 300

HSV De Duikelaar Puiflijk 400

HSV De Forel Reuver 600

HSV De Heisnutters Siebengewald 500

HSV De Snoek Susteren 50

HSV De Vriendenkring Tienray 150

HSV Groot Woudrichem Woudrichem 600

Totaal 22 verenigingen Totaal 8.100
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Kennisuitwisseling

Groen Blauwe Rijnalliantie

In de Duits–Nederlandse grensregio is een Europees 

programma ontwikkeld om de economische, sociale en 

regionale samenwerking te versterken. De Rijn is hierbij 

het verbindende element. In het project Groen Blauwe 

Rijn Alliantie (GBRA), gefinancierd vanuit Interreg, wordt 

ingezet op het versterken van de Duits/Nederlandse 

samenwerking door tien organisaties waaronder 

Sportvisserij Nederland.

Internationale Commissie Bescherming van de Rijn 

(ICBR)

In 2017 werd Sportvisserij Nederland lid als waarnemer 

van de ICBR. Dit houdt in dat samen met overheden 

en grote natuur-ngo’s in internationaal verband wordt 

gesproken over het herstel van de Rijn en de belangrijk-

ste visbestanden hierin. Er werd deelgenomen aan de 

vergaderingen van de FISH-expertgroep die vier keer in 

Koblenz werden gehouden. De onderwerpen gingen over 

vismigratiebarrières, zeeforel, het Masterplan trekvissen 

en bescherming van de aal. 

Excursie Denemarken en NoordDuitsland

Op verzoek van Waterschap Vechtstromen werd een 

excursie georganiseerd naar Denemarken en Noord-

Duitsland. Collega’s van de Dansk Sportfiskerforbund en  

Landesfischereiverband Weser-Ems waren hierbij betrokken. 

Doel was om te zien hoe deze landen bezig zijn met beek-

herstel. 22 personen namen deel, allen actief rondom het 

Vechtdal, zoals natuurbeheerders, agrariërs, waterschap-

pers, gemeente- en provincieambtenaren en medewerkers 

van Sportvisserij Oost-Nederland.

Toepassing Richtlijn Uitzet Karper

In de Richtlijn Uitzet Karper -opgesteld in 2016 door 

Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sport-

visserij Nederland- staan afspraken over hoeveel karper 

mag worden uitgezet in de verschillende watertypen.  

In 2017 konden op basis van deze richtlijn uitzetadviezen 

worden gemaakt voor wateren binnen de waterschappen 

Rijn & IJssel, Vechtstromen en voor het Twentekanaal. 

De richtlijn kreeg voor het stedelijk water ook een uitwer-

king voor het project Sportvisserij Op de Kaart.

Overzicht van verenigingen en federaties die in 2017 subsidie kregen toegezegd.

Aanvrager Project

HSV Ons Genoegen Asten Opsplitsen van visvijver De Witte Bergen voor een karpervijver

HSV Voorwaarts Drachten 6 vissteigers aan viswater de Drait en Wyken

HSV Ons Genoegen Enkhuizen 3 karpervijvers naast de Visput in Enkhuizen

HSV Middenpeel Milheeze 42 nieuwe visplekken aan de Wethouder Slitsvijver

HSV de Zeebaars St Annaland Transportbus om jeugdleden naar de wedstrijden te rijden

HSV ’t Voorntje Horst Beschoeiing langs visvijver de Steeg om de oever bevisbaar te maken

Sportvisserij Friesland Grou Trailerhelling aan het viswater te Marssum

HSV Den Helder Den Helder 3 vissteigers aan de Linie 

HSV Valentinus Westerhoven Beluchtingspompen in de gemeentelijke hengelsportvijver

HSV Herwijnen Herwijnen Vissteiger voor minder validen aan de Meerenburg

HSV de Weggebekker Heerlen Clubhuis in het Heidserpark

Sportvisserij Oost-Nederland Raalte 30 vissteigers aan het Twentekanaal

Sportvisserij Zuidwest Nederland Drimmelen Trailerhelling aan het Volkerak Zoommeer

Sportvisserij Oost-Nederland Raalte 17 vissteigers aan de Grote Wetering

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe Tynaarlo 30 vissteigers aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen

Via het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

kunnen o.a. sportvisserijvoorzieningen voor minder-

validen mede worden gefinancierd.
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Kennis over vis en sportvisserij is van belang om gericht eigen activiteiten te kunnen uitvoeren, 
maar ook om activiteiten van anderen ten aanzien van water, visstand en sportvissen te kunnen 
sturen. Een speerpunt uit het beleidsplan ‘Naar Buiten!’ is dan ook dat Sportvisserij Nederland 
het expertisecentrum wil zijn en blijven voor vis en sportvisserij. In dit kader worden binnen 
diverse afdelingen van Sportvisserij Nederland onderzoeken opgestart, begeleid en/of uitgevoerd. 
Onderzoeksresultaten en verzamelde data worden gedeeld binnen de hengelsport en met externe 
partijen betrokken bij het water en visstandbeheer onder meer via de bibliotheek, het Vissennetwerk, 
het magazine VISionair, de website en de advisering.



Graskarper kan goedkoop de  

groei van waterplanten beteugelen.

Onderzoek

Resultaten pilot Achteroever Wieringermeer

Op het terrein Achteroever Wieringermeer zijn in 

2017 nieuwe bassins aangelegd voor de kweek van 

karper in combinatie met drijvende teelt, gft-afval en 

insecten als voedselbron. In 2016 kreeg dit project 

- waarbij Sportvisserij Nederland is betrokken - een 

Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen.  

De kweek van vis (karper, winde) vergt nog een aantal 

productietechnische ontwikkelstappen. De voedings-

experimenten met karper hebben laten zien dat gangbaar 

visvoer (pellets) goed vervangen kan worden door  

(op reststromen gekweekte) larven van de Black Soldier 

Fly (BSF). Verrassend was een geboortegolf van karpertjes 

uit 3-jarige ouderdieren. De verwachte nutriëntenstroom 

van vis en bodem naar de drijvende sla bleek sterk onzeker.

De kweek en productie van BSF-larven verliep succesvol. 

Aangetoond is dat reststromen als gft-afval geschikt 

zijn als voedingsbron. Een start is gemaakt met de inzet 

van wormen om de reststromen voor en na te bewerken. 

Binnen het project zijn verschillende stage- en afstudeer-

onderwerpen uitgevoerd. 

Visonderzoek Koopmanspolder

In opdracht van Rijkswaterstaat is door Sportvisserij 

Nederland een visstandonderzoek uitgevoerd in de 

experimentele achteroever Koopmanspolder bij Andijk. 

Hieruit kwam naar voren dat dit gebied goed functioneert 

als opgroeigebied voor vissen van het ruisvoorn-snoek 

watertype. Wel zijn nog verbeteringen mogelijk in het 

peilbeheer en de in- en uittrekmogelijkheden. 

Dierproeven

Sportvisserij Nederland beschikt sinds 2014 over een 

instellingsvergunning voor dierproeven. Hiermee is het 

toegestaan om bijvoorbeeld vissen te implanteren met 

een transponder of te voorzien van een merkje voor 

migratie- of gedragsonderzoek. 

Eind 2016 werd een ontheffing ontvangen van de 

Centrale Commissie Dierproeven voor het eerder-

genoemde project ‘Haaien en Roggen terug in de 

Noordzee‘. De mogelijkheden tot herintroductie van 

haaien en roggen in de Noordzee worden in dit project 

onderzocht. In 2017 is het eerste deelonderzoek naar 

merkgeschiktheid afgerond. De bevindingen hiervan  

zijn gebruikt om op 14 oktober de eerste stekelroggen 

officieel te kunnen uitzetten in de Oosterschelde voor 

een meerjarig merk-en-terugvang-studie.

Kleurpatronen snoek

Het is bekend dat juveniele snoek een ander kleuren-

patroon heeft dan de volwassen snoek. In samenwerking 

met de Snoekstudiegroep is een literatuuronderzoek 

gedaan naar de aard en de oorzaken van de variatie 

in kleurpatronen bij snoek en de verschillende snoek-

soorten. Hierover is een artikel verschenen in het blad 

Snoekerijen.

Adviesprojecten 

Habitatgeschiktheidsanalyse kwabaal 

Voor het achteroevergebied de Koopmanspolder werd 

een habitatgeschiktheidsanalyse uitgevoerd voor de 

kwabaal. De habitateisen van de kwabaal zijn vergeleken 

met de habitat-kenmerken van de Koopmanspolder.  

Uit de analyse kwam naar voren dat de kansrijkheid  

voor kwabaal van de Koopmanspolder zeer gering is. 

Landwaterovergangen

Voor het project ‘Meer IJsselmeer’ (Vogelbescherming 

Nederland met financiële steun van de Nationale 

Postcode Loterij) is Sportvisserij Nederland begonnen  

met het opstellen van een kennisdocument ‘Vis en  

land-water overgangen’. Doel van het document is bij  

te dragen aan de kennis over het IJsselmeergebied.

Effecten graskarper op de kwaliteit van watersystemen

De Wageningen Universiteit heeft in opdracht van de 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) 

een wetenschappelijke literatuurstudie uitgevoerd naar de  

effectiviteit en de ecologische effecten van het uitzetten 

van graskarper als beheermaatregel om de plantengroei  

te beperken. Sportvisserij Nederland maakte deel uit van 

de begeleidingscommissie.
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Visatlas provincie Utrecht

In 2017 is gestart met de update van de Visatlas voor 

de provincie Utrecht. De vorige atlas dateert uit 2003. 

Door het verbeteren van de waterkwaliteit en habitat-

herstelmaatregelen is er sinds die tijd veel veranderd in 

de Utrechtse wateren. Veel vissoorten nemen weer toe 

en een aantal uitheemse soorten heeft zich succesvol in 

Nederland gevestigd. Dit wordt in beeld gebracht in de 

nieuwe atlas. Sportvisserij Nederland werkt in dit project 

samen met onder meer RAVON, Hoogheemraadschap 

Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht.

Advies quota Zuidelijke Randmeren

Al lange tijd zijn er bij de sportvisserij zorgen over de 

afname van de visstand in de Randmeren. Op verzoek 

van federatie Midwest Nederland werd de problematiek 

geanalyseerd om op basis van objectieve informatie een 

advies te geven voor het te voeren visserijbeheer voor 

schubvis in de Zuidelijke Randmeren.

Samenwerking Universiteit Amsterdam

Bij de Universiteit van Amsterdam lopen twee promotie-

onderzoeken die te maken hebben met vis: ‘Visstand en 

de rol van vismigratiebelemmeringen in het Markermeer’ 

en ‘Verbetering van de ecologisch waterkwaliteitsmoni-

toring’. Hieraan wordt bijgedragen door advisering op 

het gebied van vismigratie en telemetrie en door de 

uitvoering van visstandonderzoeken. Bij beide onder-

zoekers heeft Sportvisserij Nederland zitting in de 

begeleidingscommissie.

Verspreiden van informatie

Bibliotheek

De collectie Nederlandstalige sportvisserijboeken is 

afgelopen jaar gegroeid tot 1.075 titels. Aan de weten-

schappelijke collectie zijn 8 boeken toegevoegd, 207 

rapporten en 323 artikelen. Vrijwel alle rapporten en 

artikelen worden in digitale vorm opgeslagen en zijn voor 

iedereen - ook via internet - toegankelijk. De informatie 

wordt geraadpleegd binnen projecten, bij adviezen en 

beleidsondersteuning. Ook derden, die bij vis- en water-

onderwerpen betrokken zijn, maken geregeld gebruik 

van de collectie.

Vissennetwerk

Actuele kennis en informatie op het gebied van vis, 

ecologie en visserij wordt uitgewisseld middels het 

Vissennetwerk. In 2017 werden drie reguliere bijeenkom-

sten gehouden waarbij per keer ongeveer 65 deelnemers 

aanwezig waren. Daarnaast werd in samenwerking met 

het Vlaamse Instituut voor naar Natuur- en Bosonderzoek, 

een ‘fint-excursie’ gehouden nabij de Schelde.

Ruim 500 mensen zijn geregistreerd als lid van het 

Vissennetwerk. Dit zijn ecologen, onderzoekers, adviseurs 

en beleidsmakers op het gebied van vis en visserij. Naast 

Sportvisserij Nederland leveren ook de STOWA en de 

Unie van Waterschappen een vaste financiële bijdrage 

aan het Vissennetwerk en incidenteel ook andere partijen.

Vissennetwerk

2017 Thema Locatie Bijzonderheden Samenwerking

1 Waterkrachtcentrales, gemalen en vis Kessel (L.) Internationaal 

2 Fint-excursie  Zates, België Avondexcursie paaiende fint INBO

3 Riviertrekvissen Zaltbommel Fietsexcursie nevengeul Gameren

4 Innovatie Waardenburg ATKB / STOWA

Quota werden opgesteld voor  

de visserij op de Randmeren.



 HOOFDSTUK  

Visdocumenten, 
Controle en  
Regelgeving
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Elke sportvisser heeft naast zijn hengelattributen en een goed viswater, een schriftelijke toestem
ming nodig om conform de Visserijwet te mogen vissen. Namens de hengelsportverenigingen  
wordt hiertoe aan de aangesloten sportvissers via Sportvisserij Nederland de VISpas en bijbehorend 
overzicht van viswateren verstrekt. Speerpunt uit het beleidsplan ‘ Naar Buiten!’ is om dit voor  
de sportvissers eenvoudig en klantvriendelijk te verzorgen met lage administratieve lasten voor  
de verenigingen. Daarnaast is controle op naleving van de visserij regels en het bezit van de VISpas 
van belang. Met de opbrengst van de VISpas worden de activiteiten van de hengelsportorganisaties 
voor de sportvissers gefinancierd. 

Aantallen uitgegeven visdocumenten

Lichte stijging aangesloten sportvissers

In 2017 nam het aantal bij de hengelsportverenigingen 

aangesloten sportvissers ten opzichte van 2016 weer 

licht toe met 2.485 personen (2015: 524.653; 2016: 

517.828; 2017: 520.313). Promotie, handhaving en een 

gemakkelijke verkrijgbaarheid van de VISpas zijn hierbij 

van belang. Daarnaast werd in 2017 door 54.364  

sportvissers een Kleine VISpas aangeschaft. 

De mogelijkheid om eenvoudig online een VISpas te 

kunnen bestellen wordt steeds meer gebruikt voor 

nieuwe lidmaatschappen ten opzichte van de fysieke  

verkooppunten. Het aantal online lid geworden  

sportvissers steeg naar 37.138 (29.535 in 2016). 

Nieuwe inschrijvingen 2015 2016 2017

Inschrijving via VBL 
(Voorlopige Bewijzen  
van Lidmaatschap)

86.898 72.839 70.252

Inschrijving via VISpas 
Online Bestelmodule

21.364 29.535 37.138

Totaal aantal  
nieuwe leden 

108.262 102.374 107.390

Ook had de start van de nieuwe website  

www.fishinginholland.nl in mei 2017 en hieraan gekoppeld 

de publicatie van artikelen in Duitse hengelsportbladen 

om het buitenlands sportvisserijtoerisme naar Nederland 

te stimuleren een positief effect. Met name het aantal 

VISpashouders woonachtig in Duitsland steeg aanzienlijk. 

Du B Overige

2017 36.876 8.936 1.621

2016 31.639 8.730 1.251

Bij jongeren tot 14 jaar vond nog wel een daling van het 

aantal JeugdVISpashouders plaats (2.434 personen), 

maar minder dan in 2016 (5.693 personen). In 2011 

werden ongeveer 32.000 JeugdVISpassen uitgegeven, 

in 2014 waren dit er 41.397. In 2016 werd hetzelfde 

niveau bereikt als in 2011 (32.268) en in 2017 zijn 29.834 

JeugdVISpassen uitgegeven. 

Uit diverse onderzoeken, die in 2017 zijn gehouden naar 

redenen voor de jeugd om te vissen, blijkt dat kortdurende 

aansprekende vormen van sportvisserij, begeleiding en 

het sociale aspect van samen vissen belangrijke redenen 

zijn voor kinderen om te gaan vissen. In de jeugdactivi-

teiten voor 2018 zal hierop het accent worden gelegd. 

Daarnaast blijkt echter uit onderzoek dat kinderen steeds 

minder buitenspelen en dat het gebruik door hen van 

digitale media een steeds groter tijdsbeslag vergt. 

De deelname aan de sportvisserij door jongeren van  

15 tot 19 jaar (overgang van JeugdVISpas naar VISpas) 

blijkt uit analyse van de cijfers redelijk stabiel (2015: 

24.281; 2016: 23.944; 2017: 23.588).

Resultaten ledenwerfacties

De ‘stoppers‘ van 2016 zijn in 2017 benaderd weer lid 

te worden. Leden waarvan de VISpas van de hengel-

sportvereniging retour is gekomen, zijn aangeschreven 

wegens het (nog) niet betalen van het lidmaatschap.  

En tenslotte zijn in 2017 als proef 1.000 sportvissers 

gebeld die niet hadden betaald. De resultaten van deze 

ledenwerfacties zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Stoppers
actie

Niet betalende 
leden

Nabel 
actie

Aantal 
aangeschreven

31.634 9.006 1.017

Aantal 
aanmeldingen

905 538 165

Respons 2,9% 6,0% 16,2%

In 2015 werd de MeeVIStoestemming geïntroduceerd. 

Deze kan eenvoudig online worden besteld. Hiermee 

kunnen aangesloten sportvissers gratis drie geïnteres-

seerde kennissen ieder één dag mee uit vissen nemen 

in landelijk uitgewisseld viswater. Aldus kunnen zij zelf 

reclame maken voor het vissen en ambassadeur zijn  

voor de sportvisserij. De introducé vist onder begeleiding, 

heeft aldus meer kans een vis te vangen en krijgt ook 

hulp bij het verantwoord omgaan met de vis. 
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Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren

2016 - 2017 - 2018

www.sportvisserijnederland.nlwww.sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon (0900) 202 53 58

Vergoeding: nihil
1 januari 2016

In de wateren genoemd in deze Lijst van Viswateren, 
behorend bij de VISpas mag gevist worden met twee 
hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten, tenzij 
anders aangegeven bij de wateren.

Deze Lijst van Viswateren op zich geeft geen enkel recht. 
De houder dient een voor dat jaar geldige VISpas in bezit 
te hebben.

Bij het vissen dient u, naast de VISpas, de Lijst van Viswateren 
bij u te hebben en bij controle beide te kunnen tonen. 
In plaats van deze Lijst mag u ook de VISplanner tonen.

De Lijst van Viswateren wordt gedurende drie jaren 
gebruikt (2016 - 2017 - 2018). 

Niet weggooien, bewaren tot eind 2018.

Waar mag ik vissen? Kijk op 
www.visplanner.nl of download de App

Met de VISplanner kunt u niet alleen aantonen waar u mag 
vissen met uw VISpas, maar u vindt er ook locaties van 

o.a. trailerhellingen, hengelsportwinkels, bootjesverhuur, 
forellenvijvers en een grote hoeveelheid visstekken. 

Plan uw visdag met www.visplanner.nl
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Het aantal uitgegeven MeeVIStoestemmingen is in 2017 

gestabiliseerd op circa 10.000 stuks (2016: 9.982; 2017: 

9.826). Van de meevissers hebben in 2017 1.195 (12,4%) 

personen vervolgens een VISpas aangeschaft. 

VISplanner

Het gebruik van de app VISplanner, in plaats van het 

boekje Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, 

slaat goed aan. Deze app biedt de sportvissers eenvou-

dig op de smartphone veel duidelijker (op kaart) en altijd 

actueel informatie waar men mag vissen met de VISpas. 

In eerdere jaren werden 660.000 papieren 

Aanvullingslijsten geproduceerd om iedere VISpashouder 

te informeren, in 2017 waren dat er nog slechts 340.000. 

De gratis app VISplanner werd in 2017 74.000 keer 

gedownload en totaal sinds 2012 310.000 keer.

Hoeveelheid bevisbaar water

Uit tal van sportvisserijonderzoeken blijkt dat de  

sportvissers zo eenvoudig mogelijk en in zoveel mogelijk 

water willen kunnen vissen. Door de uitwisseling van 

wateren door de federaties en verenigingen wordt in 

deze behoefte voorzien en het vormt de grote, unieke 

kracht van de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van 

Nederlandse Viswateren. Dankzij inspanningen vanuit 

Sportvisserij Nederland en de federaties nam de  

hoeveelheid beschikbaar viswater voor iedere 

VISpashouder weer fors toe. Totaal werd ruim 1.500 

hectare extra viswater ingebracht. 

 

Extra toestemmingen

In totaal werden in 2017 door Sportvisserij Nederland 

bijna 57.000 extra toestemmingen verstrekt voor sport-

vissers die ook ’s nachts en/of met drie hengels willen 

vissen. De NachtVIStoestemming is met ruim 40.000 

stuks het meest populair. De mogelijkheden van de  

extra toestemmingen kende in 2017 een uitbreiding.  

Er kwamen zo’n honderd wateren extra beschikbaar waar 

’s nachts en/of met drie hengels mag worden gevist.

Samen vissen, dichtbij huis én vis vangen zijn  

belangrijk voor de jeugd om te gaan en te blijven vissen.



Software ledenadministratie HSV Leden

De in 2016 ontwikkelde automatische mailfunctie  

heeft voor een verbetering van de gegevens in HSV 

Leden gezorgd. Leden krijgen na een contactmoment 

met Sportvisserij Nederland automatisch een e-mail 

toegestuurd met hun ledenkaart. Zij kunnen dan  

eventuele andere correcties doorgeven waardoor de  

data in de centrale ledenadministratie worden verbeterd.  

In 2017 is HSV Leden intern gekoppeld aan de VISblad-

administratie, waardoor mutaties door de sportvissers 

slechts één keer hoeven te worden doorgevoerd. 

Op basis van HSV Leden is een klantportaal ontwikkeld 

met de naam MijnSportvisserij, bereikbaar via www.

mijnsportvisserij.nl. Via dit portaal kunnen sportvissers 

hun account koppelen aan hun visdocumenten en  

eenvoudig mutaties doorgeven zoals een verhuizing,  

hun lidmaatschap opzeggen of een duplicaat aanvragen 

(mits de vereniging actief betalingen in HSV Leden  

verwerkt). Het portaal MijnSportvisserij zal in de toekomst 

nog veel meer functies voor sportvissers krijgen om de 

administratieve lasten bij verenigingen te verminderen.

Service Ledenadministratie uitgebreid

Het aantal verenigingen waarvoor centraal de leden-

administratie wordt gedaan door Sportvisserij Nederland 

breidde zich in 2017 verder uit van 166 naar 202  

verenigingen en de landelijke specialistenorgani saties 

Vereniging Nederlandse Vliegvissers en de Snoekstudie-

groep Nederland België. Voorheen werd er op rekeningen 

van de verenigingen gewerkt, vanaf 2017 worden de 

financiële zaken -vanwege vereenvoudiging voor de ver-

enigingen en allerlei wisselende bankcontracten- uitslui-

tend via de rekening van Sportvisserij Nederland gedaan.

De verenigingen die gebruik maken van de Service 

Ledenadministratie vertonen meestal een stabiel 

ledenbestand. Het verzamelen van machtigingen en 

het versturen van herinneringen zorgt voor een gemid-

deld betalingspercentage van 87% onder de bestaande 

leden. Maandelijks worden alle geïnde contributies vol-

ledig uitgekeerd aan de betreffende verenigingen. Ook 

de contributies die binnenkomen via de VISpas Online 

Bestelmodule worden maandelijks uitgekeerd aan de 

betreffende verenigingen. De rapportages hiervan staan 

in HSV Leden. 

Verzending van facturen en visdocumenten

Eind 2016 werd gestart met een proef om de  verzending 

van de post via Sandd te laten verlopen. De proef is 

positief verlopen en de facturen en VISpassen 2017 zijn 

vervolgens grotendeels via Sandd verstuurd. Mede door 

deze overstap, het MijnSportvisserij-portaal en de ver-

beteringen in HSV Leden, zijn de kosten voor de Service 

Ledenadministratie niet verhoogd. 

Handhaving binnen de sportvisserij

Voor de sportvisserij is het belangrijk dat de sportvissers 

in het bezit zijn van een geldig visdocument en zich aan 

de Visserijwet en visserijregels houden. Aldus kunnen 

de werkzaamheden van de hengelsportorganisaties 

voor de sportvissers worden gefinancierd en wordt een 

Met de gratis MeeVIStoestemming kan iedere sportvisser 

mensen die het leuk vinden een dagje meenemen vissen  

en de beste ambassadeur zijn voor de sportvisserij.

30

31



maatschappelijk verantwoorde sportvisserij bevorderd. 

Toezicht en handhaving zijn dan ook noodzakelijk. 

Sportvisserij Nederland levert op dit vlak diverse  

ondersteunende diensten.

 

Hengelsportcontroleurs

De cursus ‘Controleur Sportvisserij’ werd in 2017 

negen keer gegeven aan in totaal 144 vrijwilligers van 

hengelsportverenigingen. Het gemiddelde cijfer dat 

voor de toets werd behaald was een 7.8. De geslaagde 

cursisten ontvingen een controlepas, een jas Controle 

Sportvisserij en inlogcodes voor het digitaal registreren 

van controlegegevens in het Registratiesysteem voor 

Controleurs Sportvisserij (RCS). In dit verslagjaar waren 

in totaal 1.295 gecertificeerde hengelsportcontroleurs 

actief.

Naast de hengelsportcontroleurs waren 91 Buitengewone 

OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) binnen de sportvisserij 

actief. Zij zijn -veelal als vrijwilliger- in dienst bij de  

federaties en vallen onder het directe toezicht van de 

korpschef van de politie. De BOA’s zijn bevoegd tot  

verbaliseren. Via de subsidieregeling ‘BOA-fonds’ wordt 

vanuit Sportvisserij Nederland meebetaald aan de kosten 

van de BOA’s. Daarnaast is een subsidie vanuit de  

ministeries van Economische Zaken en Justitie  

verkregen in de opleidingskosten.

Minder overtredingen

De BOA’s registreren hun controleresultaten in het BOA 

Registratie Systeem (BRS). Door de BOA’s werden ruim 

32.000 controles uitgevoerd (2016: 30.000). Van de 

gecontroleerde sportvissers kreeg 4,2% een proces verbaal.  

Er is duidelijk een trend van minder overtredingen 

(2012: 8%, 2015: 5,9%, 2016: 4,8%). Daarnaast kreeg 

6,6% een waarschuwing (2015: 8,3 % en in 2016 7,6%). 

Sportvissers houden zich steeds meer aan de regels.

Controles vastgelegd in RCS 2016 2017

Controleurs 178 179

Controlerondes 3.711 4.117

Gecontroleerde sportvissers 11.923 16.221

Sportvissers waarbij een overtreding 
is geconstateerd

11,1% 10,6%

Het aantal in RCS geregistreerde controles door de  

hengelsportcontroleurs nam toe met 11%. Het aantal 

gecontroleerde sportvissers met 30%. 

Opleiden van politie en BOA’s

Sportvisserij Nederland gaf in 2017 driemaal, op aanvraag, 

 een training op maat voor politiemensen en BOA’s van 

gemeenten en andere organisaties. Hieraan namen 

61 cursisten deel. De training werd gehouden bij de 

Politieacademie Lelystad voor ‘Taak accenthouders 

Milieu’; bij de politie in Amstelveen en aan BOA’s in dienst 

van de gemeente Arnhem. Workshops werden gegeven 

tijdens ‘de Dag van de BOA’ in Ede en op het ‘BOA event’ 

in Apeldoorn.

Bijeenkomsten voor federaties

De portefeuillehouders ‘Controle en Handhaving’ van  

de federaties kwamen vier keer een avond bij elkaar, 

twee keer in de vorm van een beroepskrachtenoverleg 

en twee keer in een bestuurlijk platform Controle & 

Handhaving. Naast kennisdeling en informatie werden  

er zaken met elkaar afgestemd zoals de landelijke  

controledagen. Tevens is advies gegeven naar het  

landelijke bestuur voor het inrichten van een centraal 

meldpunt visstroperij. 

De meeste sportvissers houden zich goed  

aan de visserijregels.



Juridische zaken

Juristen van Sportvisserij Nederland leveren diensten bij 

diverse zaken. Sommige hiervan lopen jarenlang door, 

zoals zaken in het benedenrivierengebied. Voornaamste 

tegenpartijen bij de juridische zaken waren in 2017 het 

ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Kamer voor de 

Binnenvisserij en enkele beroepsvissers.

Waterkracht

Het was een roerig jaar op gebied van waterkracht.  

Zo werd in eerste instantie een beroepszaak gewonnen bij 

de rechtbank Utrecht tegen het verlenen van een water-

vergunning voor een waterkrachtcentrale in de Maas bij 

Borgharen. Vervolgens gingen de initiatiefnemers en de 

minister van I&M met succes in hoger beroep. De centrale 

bij Borgharen is hierdoor een stapje dichterbij, maar 

beschikt nog niet over een noodzakelijke vergunning uit 

hoofde van de Wet Natuurbescherming. Een lichtpuntje 

is dat de nu vergunde centrale qua vermogen vijf keer 

kleiner is dan het eerste ontwerp van 2012, waardoor de 

vissterfte aanzienlijk lager zal zijn dan toentertijd was 

voorzien. 

Na lang aandringen van Sportvisserij Nederland heeft 

de minister van I&M nieuwe, strengere (ontwerp)

vergunningen verleend aan de bestaande centrales 

bij Linne, Lith en Maurik. De verwachting is dat de vis-

sterfte hierdoor aanzienlijk zal afnemen. Sportvisserij 

Nederland heeft zienswijzen ingediend op deze ontwerp-

vergunningen om deze te optimaliseren. Verder hebben 

Sportvisserij Nederland, het Wereld Natuur Fonds en 

Natuurmonumenten een bezwaarschrift ingediend tegen 

de vergunning voor een waterkrachtcentrale in  

de Afsluitdijk.

Regulering beroepsvisserij benedenrivieren

Sinds 2016 lopen er zaken tegen toestemmingen die 

beroepsvissers hebben ontvangen om te vissen met een 

zegen in het benedenrivierengebied. Er werden voor de 

sportvisserij negatieve uitspraken gedaan. Daarom is 

hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Deze heeft 

in één zaak de bezwaren ongegrond verklaard. Twee 

andere zaken zijn nog in behandeling.

Waterkrachtcentrales bij stuwen in de grote rivieren 

kunnen tot forse sterfte onder vissen leiden.
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Actie tegen staand want Rotterdams havengebied

In het Rotterdamse havengebied verleent de overheid ver-

gunningen aan twee beroepsvissers om met staand want 

te vissen. Tegen de nieuwe vergunningen is Sportvisserij 

Zuidwest Nederland in beroep gegaan, ondersteund door 

Sportvisserij Nederland. Dit beroep is afgewezen door 

de rechtbank in Breda, waarop Sportvisserij Zuidwest 

Nederland in hoger is beroep gegaan. De Raad van State 

heeft nog geen uitspraak gedaan.

Conflicten over heerlijke en oudzakelijke rechten

Een beroepsvisser claimde een oud-zakelijk recht 

te hebben op het grindgat in de Loowaard aan het 

Pannerdens kanaal. Hij dagvaardde de lokale hengel-

sportvereniging maar trok zijn claim kort voor de zitting 

in. Vervolgens heeft een brede coalitie, onder leiding van 

Sportvisserij Nederland, een tegenvordering ingediend die 

is toegewezen door de kortgedingrechter. De beroeps-

visser is op straffe van een dwangsom de mogelijkheid 

om te vissen in het grindgat door de rechter ontzegd.  

De beroepsvisser is in hoger beroep gegaan.

Inspraak op beheerplannen Natura2000

Beheerplannen van verschillende Natura 2000-gebieden 

zijn ter inzage aangeboden. Waar nodig werden zienswij-

zen gegeven op de concepten van deze beheerplannen, 

onder andere over de toegankelijkheid van een gebied en 

de toegestane vormen van visserij.

Huurkwesties

Enkele tientallen keren werd gevraagd om advies te 

geven over nieuwe huurovereenkomsten. Een tendens 

is dat veel verhuurders ruimere bevoegdheden willen 

hebben om de huurovereenkomst tussentijds op te 

zeggen. Ook willen veel verhuurders meer bevoegd-

heden met betrekking tot het visstandbeheer. Er zijn 

veel vragen beantwoord over de rechtsbescherming bij 

opzegging door de verhuurder. 

Verenigingsrecht en schadevergoedingen

Diverse hengelsportverenigingen kregen antwoord of 

advies op allerlei vragen op het gebied van verenigings-

recht. Zij werden geholpen bij het opstellen of aanpassen 

van statuten en huishoudelijke reglementen. Een aantal 

verenigingen kreeg advies op het gebied van schade-

vergoedingen in geval van onder meer mestlozingen en 

riooloverstorten.

Een goede visstand in het Benedenrivierengebied 

is voor veel sportvissers van groot belang.
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Communicatie 
en Educatie
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Communicatie is voor de sportvisserij van  
groot belang. Naar specifieke doelgroepen  
zoals de jeugd om de deelname te bevorderen. 
Naar sportvissers om hen te stimuleren en te 
begeleiden en om ze van informatie te voorzien 
wat er gebeurt in en rond de sportvisserij.  
En naar de samenleving om te voorzien in een 
positief imago en draagvlak voor de sportvisserij. 
Belangrijke speerpunten in het beleidsplan 
‘Naar Buiten!’ zijn meer aandacht geven aan 
externe communicatie, social media sterker 
benutten, eigen standpunten duidelijk uitdragen 
en Nederland promoten als sportvisland.  
In 2017 is veel gedaan. Het was een topjaar 
voor de sportvisserij in de media.

Sportvisserij 
op televisie

Op 9 januari was de eerste aflevering van ‘Big Fish Klaas’. 

Presentator Klaas van Eerden ging elke uitzending op  

buitenlands sportvisavontuur met bekende Nederlanders. 

De uitzendingen trokken gemiddeld 200.000 kijkers. 

Sportvisserij Nederland leverde tal van inhoudelijke  

bijdragen aan dit programma. De zesdelige serie werd  

op maandagavond om 22.00 uur uitgezonden op NPO 

3 en was daarmee het eerste sportvisserijprogramma 

op de publieke omroep sinds de Teleac sportviscursus 

(begin jaren tachtig).

 

Eveneens vanaf januari werd op NPO 2 ‘Wildernis onder 

water’ uitgezonden. In deze serie stonden vissoorten  

centraal. Sportvisserij Nederland heeft voor het start-

budget gezorgd en veel ideeën aangeleverd voor de 

opnames. De natuurserie werd op vrijdagavond om 19.15 

uur uitgezonden en trok 400.000 kijkers per aflevering.

RTL 7 zond vanaf 8 januari om 9.00 uur een uur lang 

Studio VIS TV uit. Presentator Marco Kraal ontving 



gedurende acht afleveringen in totaal 57 gasten die over 

25 onderwerpen spraken. Tevens werden reportages 

uitgezonden vanuit het land in de rubrieken ‘VIS TV 

Next’ en ‘VIS TV in het land’. Bij deze laatste stonden 

visstekken in Groningen en Drenthe centraal. Per afle-

vering keken er zo’n 64.000 kijkers naar dit programma 

van Sportvisserij Nederland waarbij in totaal 600.000 

mensen zijn bereikt. Met het uitgesteld kijken en online 

views op RTL XL, Vimeo en op www.vistv.nl erbij werd 

elke uitzending gemiddeld 80.000 keer bekeken.

VIS TV: élke werkdag en iédere zondag

De nieuwe serie VIS TV van Sportvisserij Nederland 

(seizoen 22) werd vanaf 5 maart twaalf zondagen op 

rij in de ochtend uitgezonden op RTL 7. Het succesvolle 

concept ‘Stad & Land’ werd voortgezet, met uiteenlo-

pende visavonturen van Ed & Marco. Onder meer met 

dronebeelden liet de serie zien hoe waterrijk en visrijk 

Nederland is, zowel in als buiten de stedelijke omgeving. 

De serie werd twee keer herhaald, waardoor deze tot met 

31 december doorliep. Gemiddeld werden de afleveringen 

door ruim 125.000 mensen bekeken, met een totaal 

bereik van 1,8 miljoen mensen. Inclusief het uitgesteld en 

online (terug)kijken waren dat gemiddeld ruim 170.000 

kijkers per aflevering.

Wegens het succes van de serie besloot RTL om alle 

oude afleveringen (bijna tweehonderd) van VIS TV sinds 

2008, iedere werkdag in de ochtend opnieuw uit te 

zenden. Gemiddeld werden deze door 16.000 mensen 

bekeken. In totaal bracht RTL 7 dit jaar 109 uur sport-

vissen op de buis. 

Jeugdvisprogramma op Nickelodeon

In ‘Bart leert vissen’ nam de jeugdige Viskid Boaz de 

bekende presentator van Nickelodeon Bart Boonstra mee 

op visavontuur. Hij leerde hem in vier afleveringen de 

fijne kneepjes van de vissport. Inclusief twee herhalingen  

keken naar elke uitzending ruim 100.000 jongens en meisjes.  

In combinatie met de website www.nickelodeon.nl/ 

bartleertvissen en andere online activiteiten en promoties 

op televisie, werden door dit nieuwe programma van 

Sportvisserij Nederland in de periode april tot begin juli  

ruim een half miljoen kinderen in de leeftijdscategorie  

6-12 jaar bereikt (ruim 45% van alle kinderen in 

Nederland in deze leeftijdsgroep). 

Aandacht in de landelijke media

Er werden 63 persberichten verzonden, 33 daarvan 

stonden in het teken van de nationale en internationale 

wedstrijdvisserij. Dit leverde een aantal reportages op 

in landelijke tv-programma’s en vaak grote artikelen 

in de geschreven pers. Er waren twaalf sportvisserij-

gerelateerde reportages in actualiteiten- en nieuwspro-

gramma’s op televisie. Het meest opvallende item was 

het optreden van Ed Stoop bij Eva Jinek op vrijdag 7 juli. 

Ook Jan Versteegh en Klaas van der Eerden spraken over 

hun vispassie bij Jinek. Deze uitzendingen trokken ieder 

ruim 1.25 miljoen kijkers. In Hart van Nederland (SBS 6), 

Tijd voor Max en het Jeugdjournaal waren interviews 

met tweevoudig wereldkampioen damesvissen Anja 

Groot en aanstormend talent Mandy Swart. De reportage 

over Sharkatag bij Hart van Nederland trok twee miljoen 

kijkers.

Er verschenen diverse artikelen in landelijke dagbladen 

over sportvissen. Grote reportages waren te lezen in de 

weekendbijlage van Trouw met ‘Kalm zijn en toch scherp’ 

(12 maart), De Telegraaf (29 augustus) met ‘Vrouwen aan 

de lijn, Nederlandse dames staan hun mannetje in de 

hengelsport’ en (20 november) ‘CDA springt in de bres 

voor hengelaars’. In de zaterdagbijlage van het NRC  

(18 november) verscheen ‘Veermannen, vliegvissers staan 

stoer tot hun middel in het water'. Het AD publiceerde 

in de zomer de serie ‘Vissen met Jan’, waarbij politiek 

verslaggever Jan Hoedeman ging vissen met politici. 

Veel hengelsport op televisie.
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Op de cover van de ANWB Kampioen prijkte in januari 

een foto over vissen in de Noordzee met de coverstory 

‘Hengelen naar rust en schar’ (oplage 3,5 miljoen). 

Veronica Magazine publiceerde een vier pagina’s groot 

artikel met de titel ‘Mee met de mannen van VIS TV, 

Lachen, Gieren, Vissen’. 

Hét VISblad en VISionair

Hét VISblad ging haar 43e jaargang in. Het maandblad 

verscheen twaalf keer. In april en november waren dat 

speciale regio-edities met de reguliere rubrieken en een 

Ed Stoop van VIS TV en zijn vrouw waren  

te gast in het programma van  

Eva Jinek.

apart katern met sportvisnieuws uit de verschillende 

federatiegebieden. Deze nummers zijn, als service, gratis 

verzonden naar alle VISpashouders (oplage 500.000). 

Inhoudelijk heeft het magazine een verdere kwaliteits-

impuls gekregen. Het aantal abonnees daalde licht.  

Eind 2017 werd een wervingscampagne gevoerd waarbij 

in totaal circa 1.500 nieuwe abonnees werden geworven. 

In 2017 is de 11e jaargang van het populair wetenschap-

pelijke magazine VISionair ingegaan. De nummers 43 tot 

en met 46 verschenen in een oplage van 5.000 stuks per 

keer. Een van de onderwerpen die veel aandacht trok was 

het verhaal over de aanpak van de waterplantenproble-

matiek door de federatie Groningen Drenthe. 
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Online omzet

De online omzet steeg met ruim 18%. Alleen de webshop 
leverde in.

Digitale communicatie

Zowel het bereik als het aantal conversies en de online 

omzet maakten een enorme groei door. Het online land-

schap van Sportvisserij Nederland groeide met twee 

nieuwe platforms: FishinginHolland en MijnSportvisserij.

Alle sites samen trokken bijna 2,5 miljoen bezoeken 

(+6%) door 1,7 miljoen bezoekers (+8%). Samen bekeken 

zij bijna acht miljoen pagina’s (+15%). De stijging werd 

met name in de maanden na mei gerealiseerd.

Een downloadrecord (bijna 111.000) was er voor de 

gedownloade apps. Het bereik op Facebook nam met 25% 

toe en ook het aantal bekeken video’s op YouTube steeg.

Fishing in Holland

Om het sportvistoerisme 

binnen en náár Nederland 

te bevorderen is de website 

FishinginHolland (FIH) gelan-

ceerd. Acties hiervoor zijn 

samen met de federaties begin 2017 gestart en bestaan 

uit twee hoofdonderdelen:

•  realisatie meertalige website FishinginHolland 

(wervend, informatief, direct boeken);

•  genereren wervende publiciteit over vissen in 

Nederland, in buitenlandse hengelsportbladen 

(Duitsland, België en Engeland) en websites met door-

koppeling naar de website FishinginHolland (traffic).

Promotie

Rondom de lancering van FIH zijn persberichten over-

genomen in binnenlandse en buitenlandse hengelsport-

media. Daarnaast zijn zo’n 20 aangeleverde artikelen over 

het vissen in Nederland verschenen in Duitse hengelsport-

bladen. In november verscheen een acht pagina’s grote 

FIH-reisspecial in het sportvismagazine Blinker.

Eind november kwamen medewerkers van Angeln 

Plus opnamen maken voor een thema-aflevering over 

snoekvissen in Nederland. Begin december werd een 

meertalige (NL, DU, EN, PL) brochure ‘Fishing in Holland’ 

gedrukt met wervende teksten en praktische informatie. 

Nederland - waterland biedt vele mogelijk-

heden voor hengelsporttoerisme.
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NIEDERLANDE 
ANGLERLAND!

HOLLAND
www.fishinginholland

.nl

Resultaten fishinginholland.nl

De website werd eind april  gelanceerd. In juni werd 

een Search Engine Advertising-campagne via Google 

Adwords ingericht en een Bing zoekmachine (voor NL, 

DU, BE en GB). Met FIH is het aandeel online-bezoekers 

vanuit het buitenland gegroeid. De website werd ruim 

86.000 keer bezocht door 62.000 unieke bezoekers. 

Zij bekeken 260.000 pagina’s en bleven gemiddeld drie 

minuten op de site. Het aantal pagina’s per bezoek en 

gemiddelde bezoekduur liggen hierbij iets hoger dan 

op www.sportvisserijnederland.nl. 61% van de website-

bezoeken gebeurt via een mobiel apparaat.

Er is ruim 100.000 keer geklikt op de POIS (points of 

interests zoals hengelsportwinkels, visgidsen en accom-

modaties) van de kaartapplicatie, het meest vanuit 

Duitsland. Er werd 8.500 keer geklikt naar een website 

van een adverteerder. Vooral de bestemmingen zijn vaak 

aangeklikt (> 13.000) en de stekken (> 20.000). De 744 

hengelsportwinkels scoren het hoogst (> 43.000).

Websites hengelsportverenigingen

Het aantal verenigingswebsites via  

Mijnhengelsport vereniging.nl daalde mede door een 

opschoningsactie, van 349 naar 345 sites. Het platform 

is beperkt doorontwikkeld in 2017.

Social Media

Het aantal likes op de Facebook fanpage steeg van  

46 duizend naar 59 duizend: het bereik van 8,3 miljoen 

naar 10,3 miljoen personen. Door nieuwe algoritmes van 

Facebook nam het bereik in de laatste maanden van het 

jaar af. Uit 549 recensies behaalde de corporate fanpage 

een gemiddelde score van 4,2 van de 5 sterren.

Instagram werd zeer beperkt ingezet. Het aantal volgers 

steeg wel met duizend personen naar vierduizend.

YouTube

Het aantal views op YouTube steeg van 2,7 naar 3,1 

miljoen. Het kanaal van Sportvisserij Nederland bevat 

inmiddels 620 sportvisvideo’s en heeft ruim 34.000 

abonnees (2016: 29.000).

In totaal werden 13,3 miljoen minuten gekeken. De meest 

bekeken video’s zijn:

1.  Visblad TV – grote snoekbaars aan de bijhengel 

(84.958 views)

2.  Visblad TV – snoeken met kunstaas (63.722 views)

3.  Vraag het aan Ed – hoe vang ik een snoek (52.140 

views)

Cijfers: 91% van de kijkers is een man; 85% van de 

kijkers komt uit Nederland, 11% uit België. 50% van de 

kijkers is 25-44 jaar, 22% is jonger dan 25 jaar. 38% van 

de views vindt plaats op een smartphone, 30% op een 

desktop, 22% op een tablet, 10% op tv of gameconsole.

Digitale nieuwsbrief

Er werden 4,5 miljoen e-mails verstuurd naar diverse 

doelgroepen over uiteenlopende onderwerpen. Het aantal 

abonnees voor de sportvisnieuwsbrief steeg met 8,9% 

naar 284.000. In totaal werden 3,3 miljoen nieuwsbrief-

e-mails verzonden, waarvan 30% werd geopend.

Het aantal abonnees op de verenigingsnieuwsbrief 

daalde met 7% naar 8.800 abonnees. Aan deze groep 

werden bijna 72.000 e-mails verstuurd, waarvan 36% 

werd geopend.

Er werden negen thema-e-mails verstuurd over onder 

meer VIS TV, de verkiezingen, lancering Fishing in 

Holland, de algemene ledenvergadering en een onder-

zoek naar visuitzet.

Technisch en organisatorisch is een nieuwsbriefmodule 

ingericht om vanaf 2018 minimaal vier keer per jaar 

Duitse VISpashouders te informeren. 

Percentage online (buitenlandse) bezoekers 2017 (2016)

Website/ land NL DU B Overig

Sportvisserijnederland.nl 85% (88%) 7% (4%) 5% (5%) 3% (3%)

Vispas.nl 81% (87%) 14% (9%) 2% (2%) 3% (2%)

Fishinginholland.nl 38% (-) 36% (-) 6% (-) 20% (-)

Visplanner.nl 68% (71%) 23% (20%) 6% (7%) 3% (2%)



Ondersteuning hengelsportverenigingen

Gebruik online verenigingsservice

Op de website www.hsvservice.nl vinden bestuurders 

van hengelsportverenigingen en hun vrijwilligers allerlei 

informatie en andere ondersteunende services. Vooral 

op het gebied van jeugdactiviteiten en viswaterbeheer is 

veel informatie geactualiseerd en aangevuld met nieuwe 

infobladen over bijvoorbeeld het realiseren van een 

‘veilig sportklimaat’ voor minderjarigen en het ontwik-

kelen en uitvoeren van een verantwoord en planmatig 

viswaterbeheer.

Opleiding vrijwilligers

Sportvisserij Nederland organiseerde diverse cursussen 

voor vrijwilligers van hengelsportverenigingen. 

Cursus/voorlichtingsavond Aantal deelnemers 
in 2017

Controle Sportvisserij 144

VIScoach (Jeugdbegeleiding) 95

Cursus VISmeester 35

Cursus Wedstrijdcontroleur 6

Opfrisavond wedstrijdcontroleur 77

Training (kort) Visdocumenten 141

Informatieavonden HSV Leden 86

Totaal 584

Publieke presentaties

Nationale Hengeldag

Op 27 mei vond de Nationale Hengeldag plaats. Diverse 

hengelsportverenigingen hebben activiteiten georga-

niseerd met veel activiteiten binnen de bebouwde kom, 

waarbij geïnteresseerden konden vissen. 

Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek vond plaats van 9 - 17 september, 

waarbij enkele hengelsportverenigingen activiteiten 

hebben georganiseerd. De landelijke opening was in 

Rotterdam. In dat weekend zou ook het AH Sportfestijn 

plaatsvinden in het Zuiderpark. Noodweer en waterover-

last verhinderden dit.

Beurzen

Begin februari presenteerde Sportvisserij Nederland 

zich samen met federatie Oost-Nederland en De KSN op 

de beurs Carp Zwolle. Hier was een jeugdplein ingericht 

met aandacht voor loodvrije werpgewichten en visveilige 

systemen. In maart en december was de organisatie 

vertegenwoordigd op respectievelijk de Visma en de 

Hengelsport & Botenbeurs, waar tevens jeugdpleinen 

waren. In totaal werden de beurzen door 52.000 mensen 

bezocht. 

Jeugdwerk

Stekkie Magazine en Stekkie.nl

Alle 29.834 JeugdVISpashouders en de jeugdvergun-

ninghouders ontvingen in 2017 vier keer het Stekkie 

Magazine. Het Stekkie Magazine was ook als app  

beschikbaar. Zo kunnen eenvoudig filmpjes en pagina’s 

met achtergrondinformatie worden geopend.

Stekkie.nl is de jeugdwebsite voor sportvissers van 8 tot 

14 jaar. Zij vinden er informatie over sportvissen waaronder 

de sportvisregels. Ook is er de spreekbeurtservice en zijn 

er leuke visfilmpjes te bekijken. 
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Visles op de basisschool

Het Vissenschool-programma is succesvol verlopen.  

Er werden 436 vislessen gegeven aan bijna 10.000 kinderen, 

allen leerling van groep 7 of 8 of de eerste klassen van het 

voortgezet speciaal onderwijs. VISmeesters, VIScoaches, 

andere vrijwilligers en 129 hengelsportverenigingen en 

hengelsportfederaties verzorgden de vislessen. Het pro-

gramma werd ondersteund met gratis lespakketten,  

hengelmateriaal en cursussen voor de vrijwilligers.

Nieuwe jeugdviscursussen

De jeugdviscursussen ‘Karpervissen met zelfhaaksyste-

men’ en ‘Snoekvissen met kunstaas’ zijn als downloads 

aangeboden aan jeugdmedewerkers van hengelsport-

verenigingen. Beide cursussen voorzien in cursusmate-

riaal voor de jeugd van circa 10 tot 15 jaar. Veel vereni-

gingen geven een jeugdcursus, waarbij de beginselen 

van het vissen worden aangeleerd. De gevorderde jeugd 

kan nu ook meer leren over karpervissen en snoekvissen. 

Naast de vistechniek komt visveiligheid aan bod evenals 

verantwoord omgaan met de vangst. 

Overig jeugdwerk

Ruim 2.700 kinderen zijn bereikt met een diversiteit aan 

jeugdgerichte activiteiten van hengelsportverenigingen 

en -federaties. Het betreft hier open dagen, aanwezigheid 

op jaarmarkten, jeugdwedstrijden en kijk-, speel- en-doe- 

dagen. Er werden 60 jeugdactiviteiten bij 42 verenigingen 

geregistreerd, waarvoor promotiemateriaal is geleverd. 

Gratis online jeugdvergunning

Via de website van de hengelsportvereniging hebben  

kinderen die beginnen met vissen de mogelijkheid om 

online een gratis jeugdvergunning te downloaden. 

Steeds meer hengelsportverenigingen en de federaties 

Groningen Drenthe en Friesland hebben de online jeugd-

vergunning aangeboden, waarvan in 2017 ruim 2.300 

kinderen gebruik hebben gemaakt.

Het opleiden en begeleiden van kinderen bij het vissen is 

een belangrijke taak van de hengelsportverenigingen.
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Wedstrijden
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Driemaal wereldkampioen!

2017 was een jaar vol met wedstrijdhoogtepunten. Er werden drie gouden medailles, een zilveren 
medaille en vijf bronzen medailles gewonnen op verschillende wereldkampioenschappen. Het team
vissen  een belangrijk speerpunt uit het beleidsplan wedstrijden ‘Als Team naar de Top’  geeft de 
wedstrijdvisserij een enorme boost. De tweede editie van het Sportvisserij Nederland Topsportgala 
was met 450 aanwezigen een groot succes. Voor het eerst waren twee wereldkampioenen wedstrijd
vissen aanwezig op het NOS/NOC*NSF Sportgala. Het aantal deelnemers bij diverse nationale 
wedstrijden nam toe. 

Topsport

Maar liefst drie keer werd het Wilhelmus ten gehore 

gebracht tijdens prijsuitreikingen op wereldkampioen-

schappen. Anja Groot (WK Dames Individueel), Frank 

Peene (WK Kust Heren Individueel) en het Nederlands 

feeder-team (WK Feeder Korpsen) ontvingen de gouden 

medaille, nadat zij het gehele internationale deelnemers-

veld tijdens hun WK hadden verslagen. Daaraan konden 

in 2017 worden toegevoegd de zilveren medaille van de 

Nederlandse herenploeg kustvissen (WK Kust Heren) en 

de bronzen medailles van de Nederlandse veteranen  

(WK Veteranen), Cor Kraaij (WK Veteranen Individueel), 

de Nederlandse juniorenploeg kustvissen (WK Kust 

Junioren U16), Ivan Gabrielse (WK Kust Junioren U16 

Individueel) en de Nederlandse damesploeg kustvissen 

(WK Kust Dames). Er kan dan ook met recht worden 

gesproken over een prima topsportvisserij-jaar.

Sportparticipatie

De deelnemersaantallen van de verschillende nationale  

wedstrijden hebben voornamelijk een positieve 

ontwikkeling doorgemaakt. Bij de Evezet Nationale 

Teamcompetities Zoet is een stijging van 50 deelnemers 

waar te nemen ten opzichte van 2016. Bij de senioren 

waren er twee extra teams en verschillende extra reserves. 

Voor de Dames en U20 competitie schreven vier extra 

teams zich in. Deze lijn trekt zich door richting de zoete 

Open NK’s. Gemiddeld genomen is daar in deelname  

een groei te zien van zo’n 25% ten opzichte van het 

seizoen 2016. Voor de zoute Open NK’s zijn de deelnemers-

aantallen ongeveer gelijk gebleven. Een daling werd 

waargenomen bij de Topcompetitie Feeder. In 2017 is 

deze competitie voor het laatst gevist, vanaf 2018  

betreft dit ook een teamcompetitie.

De Nederlandse veteranen worden op het Topsportgala 

gefeliciteerd met hun bronzen WK-medaille.

Frank Peene werd wereldkampioen 

kustvissen in Zuid-Afrika.



Teamvissen werkt

In 2017 werd heel duidelijk dat vissen in teamverband een 

positieve uitwerking heeft op zowel de breedte- als de 

topsport. Er werd gezamenlijk getraind voor de compe-

titieweekenden, er werd kennis gedeeld, materiaal uit-

gewisseld en het sociale element was nog nooit zo goed 

zichtbaar binnen de wedstrijdvisserij. De landelijke finale 

van het Clubkampioenschap -waar dit jaar alle federaties 

aan deelnamen- werd met 135 deelnemers druk bezocht 

(2016: 95). HV De Watergeus liet zich daar kronen tot 

beste breedtesportteam van het jaar 2017. Ook binnen 

de topsport begint het vissen in teamverband zijn vruch-

ten af te werpen. De huldiging van de herenploeg van 

het WK Kustvissen (zilver) was hier een goed voorbeeld 

van. Gearmd en met Frank Peene -die individueel goud 

haalde- op de schouders lieten zij zien wat teamspirit is.

Wedstrijdvissen op de kaart

De goede prestaties van de internationale wedstrijdvis-

sers is ook in de rest van Nederland niet onopgemerkt 

gebleven. Zo werd Anja Groot na haar behaalde wereld-

titels uitgenodigd bij Omroep Max (NPO) en Evers Staat 

Op (Radio 538) om haar verhaal te doen en besteedde 

ook De Telegraaf aandacht aan haar gouden medaille. 

Alle internationale winnaars werden in 2017 gehuldigd 

op het Sportvisserij Nederland Topsportgala, voor 

de tweede maal gehouden in het hart van de sport: 

Topsportcentrum Papendal. Ongeveer 450 wedstrijd-

vissers waren hierbij aanwezig. Maurits Hendriks, 

directeur topsport bij NOC*NSF, opende en sloot deze 

geslaagde avond met twee speeches. Hij sprak vol lof 

over de wedstrijdvisserij en de Nederlandse prestaties. 

Hendriks nodigde enkele weken later wereldkampioenen 

Anja Groot en Frank Peene uit voor het NOS/NOC*NSF 

Sportgala 2017 in de RAI te Amsterdam. 

Wedstrijdpartners

Binnen de wedstrijdsport zijn sponsoren belangrijke 

partners. In 2017 sponsorde Evezet alle zoete competities 

(Nationale Teamcompetitie, Nationale Teamcompetitie 

Dames en U20 en de Nationale Topcompetitie Feeder) en 

de internationale jeugdploegen binnen de zoetwatervis-

serij. Preston Innovations is de officiële sponsor van de 

nationale feeder-teams tijdens het WK Feeder en het 

WK Feeder Korpsen, waar Nederland goud behaalde. 

Tronixpro is sponsor van de herenploeg van het WK 

Kustvissen en de U21-ploeg van het WK Kust Junioren.

Resultaten nationale wedstrijden

Deze kampioenschappen werden georganiseerd volgens de reglementen en voorschriften, zoals die 
zijn opgesteld door Sportvisserij Nederland in navolging van de internationale wedstrijdregels van 
de Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS).

 = aantal deelnemers | Ex. = aantal exemplaren gevangen vis | Kl.pnt = klassementspunten |  
gr. = gewicht in grammen – st. = aantal vissen

Open Nationaal Kampioenschap Junioren 

9 september – Beukerskanaal

- U25: 20 t/m 24 jaar – 1 vak

ONK 24    (2016: 13) – selecties 42    (2016: 32)

1. Stefan Hooyman, HSV Viscollege VNK, HSF MidWest Ned. 8.760 gr.

2. Jeffrey Bakkernes, HSV de Karper, HSF Oost-Nederland 5.515 gr.

3. Johnno van de Haar, HSV Renswoude, HSF MidWest Ned. 3.990 gr.

- U20: 15 t/m 19 jaar – 2 vakken

ONK 57    (2016: 34) – selecties 104    (2016: 111)

1. Melvin Scholtens, HSV Viscollege VNK, HSF MidWest Ned. 5.400 gr.

2. Yannick Besseling, HSV ’t Baarsje, HSF Groningen Drenthe 4.125 gr.

3. Nick Eestermans, HSV Geduld Vangt Vis, HSF Midden Ned. 3.695 gr.

- U15: t/m 14 jaar – 2 vakken

ONK 46    (2016: 31) – sel. 86    (2016: 104)

1. Christiaan Dijkstra, HsV de Snoek, HSF Fryslân 5.515 gr.

2. Tygo Pijnacker, HSV Raalte, HSF Oost-Nederland 3.425 gr.

3. Tim Copier, HSV Ons Stekkie, HSF MidWest Ned. 4.310 gr.
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Open Nationaal Kampioenschap Dames

2 september – Noord Hollandskanaal (Purmerend/Molen Neck)

ONK 30    (2016: 34)

1. Mandy Schouws 8.410 gr.

2. Anja Groot 5.860 gr.

3. Tatiana Timoshkina 6.025 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren 55-

26 augustus – Harinxmakanaal

ONK 72    (2016: 42) – selecties 260    (2016: 235)

1. Charlie van Rhee, HSV de Noordervaart, HSF Limburg 6.445 gr.

2. Harris Huizingh, HSV Ter Apel, HSF Groningen-Drenthe 4.940 gr.

3. John Potgiere, HSV de Rietvoorn, HSF Oost-Nederland 4.085 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren 55+

26 augustus – Harinxmakanaal

ONK 68    (2016: 42) – selecties 266    (2016: 244)

1. Bert Kluinhaar, VV de Helgelsport Zwolle, HSF Oost-Ned. 6.835 gr.

2. Dieter Breuer, HSV de Karper, HSF Limburg 6.320 gr.

3. Nico Schouws, HSV Kennemerland, HSF Midwest Ned. 4.710 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Feeder

2 september – Noord Hollandskanaal (Purmerend/Molen Neck)

ONK 105    (2016: 81) – selecties 413    (2016: 494)

1. Arend Profijt, HSV Valthermond, HSF Groningen Drenthe 22.520 gr.

2. Jimmy Hulshof, HSV Ons Belang, HSF Oost-Nederland 3.325 gr.

3. Tim Voerman, HSV Haaksbergen, HSF Oost-Nederland 2.755 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Teams (nieuw in 2017)

16 september - Helomavaart

ONK 14 teams – selecties 54 teams

1. Maver- Zammataro, HSF Groningen-Drenthe  21 pnt. 7.185 gr.

2. Evezet Trabucco Fishing Team, HSF Oost-Nederland  25 pnt. 7.570 gr.

3. Garbolino Graankorrel 1, HSF Groningen-Drenthe  26 pnt. 6.295 gr.

Finale Federatief Clubkampioenschap

28 oktober - Noord Hollandskanaal (tussen Purmerend/Molen Neck)

1. HSV de Watergeus, HSF Zuidwest Ned.  120 pnt. 48.435 gr.

2. HSV de Blankvoorn, HSF Groningen-Drenthe  120 pnt. 45.600 gr.

3. HSV de Karper, HSF Limburg  108 pnt. 43.310 gr.

NK Vliegvissen 

12 november – De Ronde Bleek

NK 44    (2016: 43) 

1. Bert Schmidt 14 pnt.

2. Rene Koops 28 pnt.

3. Tino Groentjes 30 pnt.

NK Baarsvissen

7 oktober

NK 54    (2016: 51)

1. N. v.d. Stoop, HSV ‘t Voorntje 139 stuks

2. J. Hoving, HSV Vischlust 116 stuks

3. J. Buijs, HSV De Ringdijk 107 stuks



Nationale Teamcompetitie Zoetwatervissen

NTC: 6 wedstrijden van april t/m september

NTC Dames + U20 teams: 4 wedstrijden van september t/m oktober

NTC 142    (2016:118) NTC Dames + U20 70    (in 2015: 49) 

NTC Teams: 22 teams (2016 :20)

1. Team Maver - Zammataro 171 kl.pnt 141.160 gr.

 Bestaande uit: Stefan Altena, Bert Aufderhaar, Patrick Broekhuizen,  

Leo Koot, Patrick Mulder, Peter Post en John Vasse

2. Van Den Eynde Nederland 212 kl.pnt 93.190 gr.

3. The Dutch Lions 220 kl.pnt 120.185 gr.

NTC Individueel

1. Patrick Broekhuizen, Team Maver-Zammataro 12 kl.pnt 21.560 gr.

2. Bert Aufderhaar, Team Maver-Zammataro  14 kl.pnt 40.075 gr.

3. Thijs Lupsen, Team Dutch Lions 17 kl.pnt 41.975 gr.

NTC Dames + U20: 16 teams (2016: 12)

1. The Matchanglers 58 kl.pnt 85.970 gr.

 Bestaande uit: Collin Besseling, Dirk Joosten, Nick Eestermans, Randy Roumen 

2. Van Den Eynde Turboteam 76 kl.pnt 71.805 gr.

3. HSF Limburg 2 94 kl.pnt 66.745 gr.

Topcompetitie Feeder

4 wedstrijden van april t/m oktober - 40    (2016: 60).

1. Jan-Willem Plekkenpol 8 kl.pnt 64.845 gr.

2. Martijn Kroes 12 kl.pnt 44.210 gr.

3. Peter Jochems 12 kl.pnt  40.555 gr.

Topcompetitie Karper

4 wedstrijden van april t/m oktober – 32 koppels (2016: 20)

1. John Hendriks en Paul Breedveld 3 kl.pnt 77.865 gr.

2. Robbie Sieber en Tony Oosterbaan 4 kl.pnt 117.875 gr.

3. Stephan Bosveld en Rien Bouwman 6 kl.pnt 95.780 gr.

Open NK Kustvissen Junioren

20 mei – Noordwijk, Zuid Holland

- U21: 20    (2016: 27)

1. Coen Fase, HSV de Zeebaars 303 cm

2. Jacky Verschuure, HSV Reimerswaal 219 cm

3. Marco Marijs, HSV Reimerswaal  189 cm

- U16: 13    (2016: 11)

1. Amber van der Zande, HSV Westkapelle 20 st. 393 cm

2. Ayolt Zolnay, HSV de Zeegaars 7 st. 152 cm 

3. Mathias Baas, HSV Reimerswaal 6 st. 152 cm

Open NK Kustvissen Dames

20 mei – Noordwijk, Zuid Holland – 16    (2016: 14)

1. Francis Danen, HSV Groot Rotterdam  310 cm

2. Linda van de Velde-v Iwaarden, HSV Oosterschelde Vissers 277 cm

3. Ingrid Maranus-de Fouw, HSV Kortgene 199 cm
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Open NK Kustvissen Individueel 

14 oktober – Domburg, Zeeland

ONK 109    (2016: 96) – selecties 262    (2016: 253) 

1. Kees Gillissen, HSV Westkapelle 339 cm

2. Ruud van Noord, HSV Groot Rotterdam 336 cm 

3. Sjaak Verburg, HSV Westkapelle 332 cm

Penn Teamcompetitie Kustvissen (onder auspiciën van Sportvisserij Nederland)

34 teams (2016: 34) 

1. Spro Zeevisteam 17 pnt. 

2. K1 HSV de Zeebaars 29 pnt. 

3. Zeenaald 2 34 pnt. 

Topcompetitie kustvissen junioren/dames

30/09 en 25/11 – Domburg

U16: 9    (nieuw in 2017) U21: 20    (2016: 22) Dames 11    (2016: 10)

U16:

1. Maarten van Beek, HSV Reimerswaal 9 pnt.   490 cm

2. Daan Kusse, HSV Westkapelle 14 pnt.   608 cm

3. Mathias Baas, HSV Reimerswaal 16 pnt.   356 cm

U21:

1. Arjan Wisse, E.G.H.V. 10 pnt.   1.021 cm 

2. Erik Hollestelle, WSV Reimerswaal 16 pnt.   1.006 cm

3. Adriaan Lingen, HSV de Zeebaars 22 pnt.   1.173 cm

Dames:

1. Francis Danen, HSV Groot Rotterdam 12 pnt. 365 cm

2. Christel Verhage-van Marion, HSV Westkapelle 17 pnt. 370 cm

3. Susan Stuijts, HSV Streijenvissers 23 pnt. 243 cm

NK Bootvissen

11 juni – Oosterschelde vanuit Neeltje Jans (vanaf 2017: Catch en release-systeem)

NK 20    (2016 20) – Selecties 38    (2016: 45)

1. Peter Leentjes, ZHC de Zeenaald 35 ex. 35 pnt.

2. Louis van Bommel, HSV de Edelkarper 28 ex. 29 pnt. 

3. Henri Karremans, HSV Heense Molense Sportvissers 27 ex. 31 pnt.

Topcompetitie bootvissen 

5/11, 3/12 en 17/12 – Neeltje Jans / Vlissingen – 10  

1. Sjaak Verburg 141 ex. 18 pnt. 

2. Frank van Schilt 164 ex. 19 pnt. 

3. Ernest Ripson 144 ex. 21 pnt. 



Resultaten internationale wedstrijden

Deze wedstrijden zijn gevist volgens de internationale CIPSreglementen in de diverse disciplines.

Zoetwatervissen
WK Feeder Korpsen

27 mrt – 2 april: Valencia, Spanje – 16 landen – 1e plaats

Team: Marcel Boel, Ben van Ek, Jan Willem Plekkenpol, 

John Vallenduuk en Edwin Timmer, coach Jan van Schendel.

Walterland

Team Dutch Lions

15 – 16 april: Hongarije – 37 teams – 14e plaats

EK Zoetwater Individueel/Landenteams

15 – 21 mei: Canal Bianco, Rovigo, Italië –  

24 landen – 11e plaats 

WK Zoetwater Veteranen

5 – 10 juni: Canal Kanico, Servië – 16 landen - 3e plaats

3e plaats individueel: Cor Kraaij

WK Feeder

19 – 25 juni: Cabeceao, Portugal – 22 landen - 6e plaats

Interland Karper Dames

20 – 25 juni: Wraysbury, Engeland – 3 landen – 3e plaats

Meerlanden Zoetwater

Evezet Trabucco Team 

5 - 8 juli: Laghi Tensi, Italy – 6 landen – 4e plaats

WK Zoetwater Korpsen

24 – 30 juli: Canal du Nord, St. Quentin, Frankrijk – 

24 landen – 10e plaats

Team Maver Zammataro

WK Zoetwater Junioren

7 – 13 augustus: Inniscara Lake, Ierland

U20 – 13 landen – 9e plaats

U25 – 13 landen – 7e plaats

WK Zoetwater Dames

21 - 27 augustus: Szolnok, Hongarije –  

17 landen – 4e plaats 

1e plaats individueel: Anja Groot

WK Zoetwater Individueel/Landenteams 

4 - 10 september: Ronquieres, België –  

38 landen – 9e plaats

WK Karper

19 – 23 september: Deseda Lake, Kaposvar, Hongarije – 

26 landen – 26e plaats

Interland Feeder: België – Nederland - Duitsland

30 september – 1 oktober: Saar, Duitsland – 2e plaats

Meerlanden Junioren: Nederland-België- Duitsland

20 – 22 oktober: Noordhollandskanaal - 1e plaats

Interland Nederland-Duitsland

11 – 12 november: Noordhollandskanaal - 1e plaats

Vliegvissen
EK Vliegvissen 

14 – 21 mei: Arcos de Valdevez, Portgugal –  

12 landen – 11e plaats 

WK Vliegvissen

5 – 11 september: Liptov, Slowakije - 29 landen – 27e plaats

Zoutwatervissen
WK Bootvissen 

6 – 13 mei: Eiland Duki Otok, Kroatië – 13 landen – 12e plaats 

WK Kustvissen Korpsen

13 – 20 mei: La Tremblade, Frankrijk –  

16 teams – 5e, 11e en 14e plaats

Meerlanden Bootvissen

25 – 28 mei: Blankenberge, België – 4 landen - 2e plaats

2e plaats individueel: Pim Troost

Interland Kustvissen - Engeland-België-Nederland

9 – 11 juni: België - 3 landen – 1e plaats

1e plaats individueel: Michel Mosselman

2e plaats individueel: Ruud van Noord

WK Kustvissen Junioren

15 – 22 juli: Côte d’Opale, Frankrijk 

U16: 8 landen – 3e plaats

 3e individueel: Ivan Gabrielse

U21: 8 landen – 8e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren 

4 - 11 november: Langebaan, Zuid-Afrika –  

20 landen – 2e plaats

1e plaats individueel: Frank Peene

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames 

4 - 11 november: Langebaan, Zuid-Afrika –  

12 landen – 3e plaats
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Statistieken wedstrijdvissen

Statistieken wedstrijdvissen (t = team(s) | ind. = individueel)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Deelnemers Nationale Competitie Zoet  
(Senioren en Dames+U20)

175 156 135 139 167 168 212

Deelnemers Nationale Competitie Feeder 57 96 112 66 46 59 40

Deelnemers NK Zoet (55- en 55+) 189 205 188 189 165 84 140

Deelnemers NK Jeugd Zoet (U15 + U20 + U25) 113 120 110 105 124 78 127

Deelnemers NK Feeder 87 103 101 109 102 81 105

Deelneemsters NK Dames - - - - - 34 30

Deelnemers NK Teams (32 t) 
160

(32 t) 
160

(30 t) 
150

(37 t) 
185

(30 t) 
150

- (14 t) 
70

Deelnemers Finale Clubkampioenschap - - - - - 95 135

Totaal aantal deelnemers NK Zout Kust 217 232 210 237 185 107 109

Totaal aantal deelnemers NK Zout Kust Jeugd 45 31 39 45 46 38 33

Totaal aantal deelnemers NK Zout Kust Dames 19 21 21 16 16 14 16

Totaal aantal deelnemers Selectie Zout Boot (NK altijd 20) 57 52 49 44 53 45 38

Totaal aantal teams Nationale Competitie Zout Kust (25 t) 
125

(24 t) 
120

(22 t) 
110

(24 t) 
120

(20 t) 
100

(34 t) 
170

(34 t) 
170

Eindnotering 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

WK Junioren Zoet U18/U20 7e 11e 6e 7e 10e 11e 9e 

WK Junioren Zoet U23/U25 7e 17e 6e 8e 11e 13e 7e 

WK Senioren Zoet 4e 17e 10e 1e 12e 17e 9e 

EK Senioren Zoet 8e 8e 10e 4e 7e 11e 11e 

WK Dames Zoet 5e 3e 12e 8e 2e 12e (4e t) 
1e ind.

WK Veteranen 8e 7e 8e 12e 8e 5e (3e t) 
3e ind.

WK Feeder 3e 1e 7e 3e 9e 12e 6e 

WK Feeder Korpsen - - - - - - 1e 

WK Senioren Kust Heren 12e 1e 6e 2e 3e 10e (2e t) 
1e ind.

WK Senioren Kust Dames 8e 1e 4e 6e 4e 3e 3e 

WK Junioren U21 3e 1e 3e 1e 1e 4e 8e 

WK Junioren U16 - - - - 3e - (3e t) 
3e ind.

WK Bootvissen 14e 11e 10e 13e 13e 21e 12e



 HOOFDSTUK  

Organisatie

50

51



Sportvisserij Nederland is de landelijke over
koepelende vereniging van de georganiseerde 
hengelsport in Nederland. Zij is aangesloten 
bij het NOC*NSF, de European Anglers Alliance 
(EAA) en de Confédération Internationale de la 
Pêche Sportive (CIPS). 

Drie landelijke specialistenorganisaties en zeven regio-

nale federaties vormen samen de ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland. De onderliggende 803 aangeslo-

ten hengelsportverenigingen zijn lokaal actief en tellen 

gezamenlijk ruim 520.000 aangesloten sportvissers. 

Daarnaast worden nog Kleine VISpassen verstrekt aan 

bijna 55.000 sportvissers. 

Sportvisserij Nederland behartigt (inter)nationaal de 

belangen van de Nederlandse sportvissers en onder-

steunt de andere hengelsportorganisaties bij hun werk-

zaamheden. Doel is om de sportvissers in Nederland op 

zoveel mogelijk locaties optimaal te kunnen laten vissen 

en een goede visstand in de Nederlandse wateren te 

bevorderen. 

Algemene ledenvergaderingen

Op 10 juni 2017 werd de 13e algemene ledenvergadering 

gehouden. Tijdens het ochtenddeel waren er presentaties 

over jeugdwerk, visvijverbeheer, dierenwelzijn, wedstrijden 

en handhaving. 

’s Middags vond de statutaire besluitvorming plaats 

over het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting. 

Besloten werd de landelijke afdracht voor de VISpas 

vanaf 2019 te verhogen met 1 euro. Tevens werd de 

gewenste hoogte van het eigen vermogen opnieuw vast-

gesteld. Bestuursleden werden (her)benoemd. Afscheid 

werd genomen van voorzitter Menno Knip. Onder zijn 



voorzitterschap is onder meer het lidmaatschap van 

NOC*NSF gerealiseerd. Hij werd opgevolgd door Marjan 

van Kampen-Nouwen. Zij is de eerste vrouwelijke voorzitter 

van de landelijk overkoepelende hengelsportorganisatie. 

Tijdens haar aantreden liet zij weten het thema verbinding 

hoog op de agenda te plaatsen, doelend om binnen de 

sportvisserij de landelijke, federatieve en lokale organisa-

ties meer tot een geheel te smeden. 

Op 20 december 2017 vond 

een extra algemene leden-

vergadering plaats. Besloten 

werd over aanpassing van de 

statuten in verband met aansluiting bij het Instituut 

Sportrechtspraak voor tuchtrechtspraak inzake seksuele 

intimidatie, doping en matchfixing en voor arbitrage-

kwesties. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zoge-

naamde Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF. Tevens 

deelde Marjan van Kampen haar bevindingen ten aanzien 

van de hengelsportorgani-

satie gedurende de eerste 

zes maanden van haar voor-

zitterschap. De leden werd 

gevraagd naar hun reactie 

en ideeën. De conclusie was 

gezamenlijk de ontwikkeling 

van de hengelsportorganisatie 

op te gaan pakken.

Bestuur

Het bestuur van Sportvisserij Nederland kwam in 2017 

negen keer bij elkaar om te vergaderen en in mei werd 

een werkbezoek gebracht aan de Marker Wadden nabij 

Lelystad. Stukken en voorstellen voor de ledenvergade-

ringen werden besproken en vastgesteld. 

Besloten werd onderzoek te doen 

naar deelname door de jeugd, 

karpervijvers te stimuleren, de 

communicatie naar de buiten-

landse sportvissers uit te breiden en intensief in te zetten 

op afbouw van het gebruik van lood in de hengelsport. 

Gesproken werd over de besteding van de extra te  

ontvangen gelden van NOC*NSF / Nederlandse Loterij  

in 2018. Verder kwamen aan de orde o.a. de uitwisseling 

van viswateren, sponsoring en evaluatie van het  

wedstrijdbeleid in 2016. 

Tevens werd het functioneren als bestuur over 2016 en 

2017 geëvalueerd. Basis hiervoor was de in 2016 door de 

ledenvergadering ingevoerde Code Goed Sportbestuur 

van NOC*NSF. Gekeken werd naar integer handelen, 

samenwerking binnen het bestuur en met het bureau, 

evenals naar de verbinding met de achterban. Dit leverde 

geen bijzondere punten op.

In het voorjaar werden bestuurlijke bezoeken aan de 

federaties gebracht en hun ledenvergaderingen werden 

bijgewoond. Tevens was er divers bestuurlijk overleg 

via de thematische platforms Zeehengelsport, Jeugd, 

Visstandbeheer en Handhaving, evenals overleg met 

de federatieve penningmeesters en de Financiële 

Beleidsadviescommissie.

Uitgereikte erespelden

Zilveren erespelden werd uitgereikt aan Marcel Boel, 

Ben van Ek, Jan-Willem Plekkenpol, John Vallenduuk en 

Edwin Timmer wegens het behalen van de eerste plaats 

bij het Wereldkampioenschap WK Feeder korpsen in 2017. 

Bureau

De voorbereiding en uitvoering van het landelijke sport-

visserijbeleid wordt verzorgd vanuit het bureau van 

Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Intensief werd 

samengewerkt met medewerkers van de federaties. 

Maandelijks komen beroepskrachten van de federaties 

en Sportvisserij Nederland bijeen om te overleggen over 

thema’s zoals jeugd, de VISpas, toerisme, management, 

communicatie en ledenwerving. 

Binnen het bureau is een werkgroep ingesteld die zich 

bezighoudt met automatiseringsprocessen, datakoppe-

ling en dataveiligheid. Tevens is gewerkt aan de 

invulling van de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming vanaf mei 2018 aan het omgaan 

met persoonsgegevens stelt.

Joran Bal, Connie Kolfschoten en Gerben Koopmans 

vormden de personeelsvertegenwoordiging (PVT).  

Zij spraken vier keer met de directeur over de ontwikke-

lingen binnen Sportvisserij Nederland en het bureau. 

Een medewerker ging met pensioen en een medewerker 

koos voor een andere dienstbetrekking. Beide vacatures  

werden weer ingevuld. Astrid Galis en Marco Kraal 

vierden hun 25 jarig jubileum. 

Aan het begin van 2017 telde het bureau 46,4 fte aan 

medewerkers. Aan het einde van het jaar was dit 46,5 fte. 

Doordat een paar medewerkers langer ziek waren liep 

het verzuimpercentage op van 2,9% in 2016 naar 3,5% 

in 2017. 

Tijdens de ledenvergadering waren er verschillende  

presentaties voor vrijwilligers van hengelsport-

verenigingen, o.a. over het jeugdwerk. 
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Het Nederlandse team werd wereldkampioen  

feedervissen voor korpsen en ontving de zilveren erespeld 

van Sportvisserij Nederland.



Jaarrekening

Balans per 31 december 2017

ACTIVA (€)      31 december 2017      31 december 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

Hard- en software 294.645 200.100

Inventaris 21.861 28.480

Voer- en vaartuigen 66.934 51.568

383.440 280.148

Financiële vaste activa

Effecten 393.990 285.546

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 184.251 209.441

Overige vorderingen en overlopende activa 1.071.625 1.436.101

1.255.876 1.645.542

Liquide middelen 6.777.586 6.740.706

8.810.892 8.951.942

PASSIVA (€)      31 december 2017      31 december 2016

Eigen vermogen (vrij besteedbaar) 5.801.414 5.632.487

Kortlopende schulden

Crediteuren 225.998 504.228

Belastingen en premies sociale verzekeringen 211.421 191.873

Overige schulden en overlopende passiva 2.572.059 2.623.354

3.009.478 3.319.455

8.810.892 8.951.942
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Staat van baten en lasten over 2017

(€)

Resultaat 

2017 

Bijgestelde 

Begroting 

2017

Verschil 

begroting/

resultaat

Resultaat 

2016

Baten

Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas) 7.695.064 7.646.500 48.564 7.571.840

Algemeen / vereniging 26.905 30.000 -3.095 33.526

NOC*NSF 290.012 290.000 12 0

Advisering en begeleiding 77.447 80.000 -2.553 97.809

Kennis en informatie 21.580 10.000 11.580 9.992

Communicatie 649.326 695.000 -45.674 678.576

Educatie 100 5.000 -4.900 2.600

Wedstrijden 59.096 79.000 -19.904 63.338

8.819.530 8.835.500 -15.970 8.457.681

Lasten

Algemeen / vereniging 232.909 185.000 -47.909 204.776

NOC*NSF 133.490 140.000 6.510 0

Belangenbehartiging 66.322 75.000 8.678 69.270

Advisering en begeleiding 212.150 260.000 47.850 218.413

Kennis en informatie 79.483 95.000 15.517 86.850

Visdocumenten en controle 1.533.972 1.790.000 256.028 1.742.698

Communicatie 1.706.079 1.660.000 -46.079 1.614.640

Educatie 27.803 35.000 7.197 31.881

Wedstrijden 350.673 391.500 40.827 367.267

4.342.881 4.631.500 288.619 4.335.795

Personeelskosten 3.492.786 3.490.000 -2.786 3.422.600

Afschrijvingen materiële vaste activa 144.937 120.000 -24.937 100.401

Overige bedrijfskosten 789.286 790.000 714 767.924

Som der bedrijfskosten 4.427.009 4.400.000 -27.009 4.290.925

Bedrijfsresultaat 49.641 -196.000 245.641 -169.039

Financiële baten en lasten 10.842 20.000 -9.158 11.564

Bedrijfstechnisch resultaat 60.482 -176.000 236.482 -157.475

Koerswijzigingen effecten 108.444 5.000 103.444 -8.634

Balanstechnisch resultaat 168.927 -171.000 339.927 -166.109

Resultaatbestemming:

- toevoeging bestemmingsreserve 100.000 0

- toevoeging algemene reserve 68.927 -166.109

168.927 -166.109



Bestuur en commissieleden (per juni 2018)

Bestuur Sportvisserij Nederland

Voorzitter

Mevr. M.J.P. (Marjan) van Kampen-Nouwen

E. m.kampen@sportvisserijnederland.nl

Communicatie en wedstrijden

Dhr. P.P. (Peter Paul) Blommers

E. p.blommers@sportvisserijnederland.nl

Water, visserij en visstandbeleid

Dhr. dr. J.W. (Wiegert) Dulfer

E. j.dulfer@sportvisserijnederland.nl

Penningmeester

Dhr. drs. M.E. (Marcel) Hölterhoff

E. m.holterhoff@sportvisserijnederland.nl

Ambtelijk secretaris

Dhr. ir. J.J.A. (Joop) Bongers

E. bongers@sportvisserijnederland.nl

Afgevaardigd vanuit de leden federaties:

Sportvisserij Fryslân

Dhr. H.J. (Harrie) Holtman

E. h.holtman@sportvisserijnederland.nl

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Dhr. K.J. (Kasper) Doornbusch

E. k.doornbusch@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Oost-Nederland

Dhr. J. (Jan) Telleman

E. j.telleman@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland

Dhr. J.H. (Jan) van de Bovenkamp

E. j.bovenkamp@sportvisserijnederland.nl

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Dhr. J.W.M. (Sjaak) Koppers

E. s.koppers@sportvisserijnederland.nl 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Dhr. mr. W.M.A. (Wil) van Gils

E. w.gils@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Limburg

Mevr. ir. C.P. (Cornel) van Schayck-Neeft

E. c.schayck@sportvisserijnederland.nl

Erelid

Dhr. A.J. (Nol) Sweep

Commissaris wedstrijden 

Zoet

W. (Willem) Raven

Zout

R. (Ron) Gatowinas 

Commissie Organisatie Wedstrijden

Zoet

C. (Chris) Groen

B. (Bart) Schipper

W. (Wietze) de Haan

D. (Dirk) Vaatstra

J.P.H. (Hans) Keijman

J. (Joep) Vissers

B.J. Kogels (Bert-Jan)

J.M. (Mark) Zwaan

H. (Hans) Koning

Zout

R. (Rens) de Jong

G. (Gerrit) van der Vliet

H. (Hendrik) Moolevliet

L. (Leen) van Wensen

R. (Rindert) Procee

Coaches

Zoet

N. (Nico) Bakkernes

J. (Jan) van Schendel

D. (Dieter) Friederichs

S. (Stefan) Verhoeven

Zout

M. (Martin) van der Drift (jun.)

A. (Arthur) van Tienen (sen.)

H. (Henri) Karremans (boot)

B. (Benny) Wijnings (dames)

Financiële Beleidsadviescommissie
G.M. (Gerard) Heijthuisen

J.F. (Joost) Stuurman

K. (Klaas) Spoelstra
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Bureau Sportvisserij Nederland (per juni 2018)

Joop Bongers, directeur

Afdeling Bedrijfsvoering

Simone van den Essenburg (hoofd) Sandra Althof-Wilmot

Lindsay de Haan Evert Dijkhof

Tineke Prins Michaéla van Driel

Maikel Stegeman Paulien Frentz

René Veltman Astrid Galis

Cluster Visdocumenten & Controle

Gerben Koopmans (clusterhoofd) Edith Snijders

Paula Klarenbeek Kitty Zaal

Ruud Pannekeet 

Afdeling Belangenbehartiging

Fred Bloot (adjunct directeur) Ruben Bil

Jaap Quak Frans Boonstra

David Vertegaal Marco Kraal

Afdeling Advisering en Begeleiding

Jan Kamman (hoofd) Gerard de Laak

Roland van Aalderen Remko Verspui

Niels Brevé Robert Weijman

Gerrit van Eck Paul Wijmans

Willie van Emmerik Willem Romeijn

Connie Kolfschoten 

Afdeling Communicatie en Educatie

Onno Terlouw (hoofd) Joran Bal

Mecheline Muts-Thissen Pieter Beelen

Robert de Wilt Danny Bok

Daniël Weijers Justin Burggraaf

Bert Zoetemeyer  Gerwin Gerlach

George Hampsink

Cluster Wedstrijden 

Piëtte van Hoorn (clusterhoofd) Toine Aarts

Marijn Zaal Adrie van der Veen-Speek



Overzicht aantal afgenomen VISpassen

Het totaal aantal sportvissers aangesloten bij de 

hengelsportverenigingen (VISpas, JeugdVISpas, Zee- 

VISpas en Extra VISpas) steeg met 0,5 % ten opzichte 

van 2016. 

In 2017 zijn er door Sportvisserij Nederland 54.364 

Kleine VISpassen verstrekt aan sportvissers die niet zijn 

aangesloten bij een hengelsportvereniging.

Er werden aan VISpassen en Kleine VISpassen in 2017 

totaal 574.677 stuks uitgegeven. Dit is een daling ten 

opzichte van 2016 met 1.993 stuks, wat neer komt op  

een daling van 0,35 %. 

Het aantal aangesloten hengelsportverenigingen nam 

met twaalf hengelsportverenigingen af in vergelijking  

tot 2016. 

Uitgegeven toestemmingen

2014 2015 2016 2017

MeeVIStoestemming -  8.736 9.982  9.826

NachtVIStoestemming 34.404 38.281 44.045 40.926

Derde Hengeltoestemming 12.335 15.018 17.149 16.416

Federatie: 2005 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal 
verenigingen 

eind 2017

Groningen-Drenthe 44.993 51.864 50.760 49.928 48.229 48.584 161

Friesland 23.229 33.432 34.951 35.061 34.817 34.704 32

Oost-Nederland 54.653 72.088 74.156 72.985 72.051 71.639 71

MidWest Nederland 75.283 128.369 133.552 135.067 132.886 132.457 105

Midden Nederland 31.548 44.080 44.992 44.325 44.003 44.948 98

Zuidwest Nederland 109.693 148.466 154.554 156.112 153.870 154.340 228

Limburg 22.954 30.706 31.185 31.175 31.972 33.641 108

Subtotaal 362.353 509.005 524.150 524.653 517.828 520.313 803

Kleine VISpas - 80.768 71.344 63.951 58.442 54.364

Totaal 589.773 595.494 588.604 576.270 574.677
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Nationaal

Sportvisserij Nederland

Leyenseweg 115, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven

T. 030-6058400 F. 030-6039874

E. info@sportvisserijnederland.nl 

I. www.sportvisserijnederland.nl 

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)

Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam

E. administratie@deksn.nl

I. www.deksn.nl 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)

E. secretaris@snoekstudiegroep.nl 

l. www.snoekstudiegroep.nl 

Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)

E. paulpeters@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 de la Loi 81a, B-1040 Brussels, Belgium

T. +32 (0) 2 725 11 15

E. info@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

Regionale hengelsportfederaties

Sportvisserij Fryslân

Dhr. H.J. Holtman (voorzitter)

Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou

T. 0566-624455

E. info@visseninfriesland.nl

I. www.visseninfriesland.nl 

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Dhr. F. Luijckx (voorzitter)

Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo

T. 0592-542890

E. info@vissen.nl

I. www.vissen.nl 

Sportvisserij Oost-Nederland 

Dhr. J. Telleman (voorzitter)

Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte 

T. 0572-363370

E. info@sportvisserijoostnederland.nl 

I. www.sportvisserijoostnederland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland 

Dhr. F. Jager (voorzitter)

Kantoor: Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest

T. 0251-318882

E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl 

I. www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Hengelsport Federatie Midden Nederland

Dhr. S. Koppers (voorzitter) 

Kantoor: Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort

T. 026-3212045

E. info@hfmiddennederland.nl

I. www.hfmiddennederland.nl 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Dhr. E.C.L. Marteijn (voorzitter)

Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen 

T. 0162-687260

E. info@sportvisserijzwn.nl

I. www.sportvisserijzwn.nl

Sportvisserij Limburg

Dhr. M. H. A. M. Belgers (wnd. voorzitter)

Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond 

T. 0475-350053

E. info@sportvisserijlimburg.nl

I. www.sportvisserijlimburg.nl 

Adressen sportvisserijorganisaties



Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl


