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 HOOFDSTUK 1

Hoofdlijnen  
van 2019
Voor de sportvisserij was 2019 een zeer succesvol jaar. Dankzij de inspanningen van hengelsport-
verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland werden op een breed terrein vele activiteiten 
verricht en goede resultaten voor de visstand en sportvissers behaald. Het aantal aangesloten 
sportvissers groeide met 2,6% tot liefst 594.515 personen. Hiermee is Sportvisserij Nederland  
qua grootte thans de tweede sportbond binnen NOC*NSF.
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Ledengroei

Promotie van de VISpas, www.vispas.nl, Fishing in 

Holland, de ledenadministratieservice en de inzet van 

vloggers droegen in belangrijke mate bij aan de groei van 

het aantal aangesloten sportvissers. Ook de uitgifte van  

extra toestemmingen voor het nachtvissen of het gebruik 

van een derde hengel steeg met bijna 25% fors tot 

85.357 stuks. De positie van de hengelsportorganisaties 

wordt door de ledengroei versterkt en zij kunnen meer 

voor de sportvissers doen.

Enthousiasmeren jeugd

Werven en binden van jongeren is belangrijk voor de 

toekomst van de hengelsport. Veel inzet is gepleegd om 

de jeugd achter de computer vandaan te halen en weer 

lekker gezond buiten te laten spelen ofwel te gaan vissen. 

Als nieuw project in 2019 is tijdens de zomervakantie 

door Sportvisserij Nederland samen met hengelsport

verenigingen de ZomerVISkaravaan georganiseerd.  

Dit betrof ruim twintig lokale evenementen met totaal 

circa 1.200 kinderen om hen kennis te laten maken en  

te begeleiden bij het vissen. Verder zijn vele jeugd

activiteiten van verenigingen en federaties gesteund met 

materialen en een financiële bijdrage. Ook werden meer 

dan 600 vislessen op basisscholen verzorgd. Hiermee 

zijn 14.000 kinderen bereikt met kennis over de vis en 

het vissen. Een belangrijke nieuwe actie in 2019 was de 

inzet van vlogger en influencer Enzo Knol. Hij plaatste 24 

YouTubefilmpjes over sportvissen, die totaal 13,5 miljoen 

keer werden bekeken, voornamelijk door jeugd tussen 8 

en 20 jaar. Het aantal bij hengelsportverenigingen aange

sloten jeugdleden met een jeugdVISpas (tot 14 jaar) 

groeide met bijna 10% tot 29.678 personen.

Vissen met je kinderen,  

een leuke gezinsactiviteit.



Meer vissende vrouwen

Vrouwen vormen voor de hengelsport net als bij 

voetbal een belangrijke groeimarkt. Ook kunnen zij veel 

doen binnen verenigingen als bestuurder of vrijwilliger. 

Dit alles vergt wel actie en een langdurige aanpak. In Hét 

VISblad worden regelmatig artikelen geplaatst die laten 

zien dat vissen door vrouwen gewoon is en hoe leuk zij 

het vinden dit te doen met man, kinderen of een vriendin. 

Nieuw in 2019 was de realisatie van het televisie

programma VISvrouwen op RTL4.

Samen vissen met ouderen

In samenwerking met het IVN is in 2019 een project 

gestart om vrijwilligers van hengelsportverenigingen te 

stimuleren en te faciliteren om samen met ouderen uit 

verzorgingscentra een paar uur te gaan vissen. Hiermee 

komen deze ouderen weer lekker gezond buiten, hebben 

zij een gezellige dag en worden vaak mooie herinneringen 

opgehaald. Uit pilots bleek dat deze acties zeer worden 

gewaardeerd. De komende twee jaar wordt het project 

opgeschaald naar heel Nederland. 

Toename hengelsporttoerisme

Nederland als waterland kent voor sportvissers unieke 

mogelijkheden. Dankzij de website Fishing in Holland en 

plaatsing van meer dan twintig artikelen in buitenlandse 

hengelsportbladen, is het hengelsporttoerisme naar 

Nederland flink toegenomen. Het aantal bij hengelsport

verenigingen aangesloten buitenlandse sportvissers 

groeide met 25% tot bijna 

68.000 personen, waar  

onder vooral veel Duitsers  

en Belgen. Veelal maken zij 

gebruik van verblijfsaccommo

daties, charterschepen of visgidsen. Hierdoor wordt de 

econo mische en maatschappelijke positie van de sport

visserij in Nederland versterkt.

Wedstrijden

Voor de wedstrijdvissers werden vele nationale  

kampioenschappen en internationale afvaardigingen 

georganiseerd. Nieuw in 2019 was het NK Streetfishing, 

gehouden in de grachten en havens van Amsterdam.  

Een wedstrijdvorm die vooral ook bij jongeren in trek is. 

Internationaal wist Frank van der Schaft goud te winnen 

op het WK Feedervissen in ZuidAfrika. Het Nederlandse 

team veroverde het zilver. Op het EK Dobbervissen in 

Ierland werd Ramon Ansing Europees kampioen en  

veroverde het Nederlandse team het brons.

Het wedstrijdseizoen werd in december afgesloten met 

een groot topsportgala voor ruim 450 deelnemers in  

het congrescentrum Papendal. De presentatie werd 

verzorgd door Sjoerd van Ramshorst, presentator van 

Studio Sport.

Vrouwen zijn een belangrijke  

groeimarkt voor de hengelsport.

Ouderen heerlijk van het vissen laten genieten.

Het wedstrijdseizoen werd afgesloten  

met een groot topsportgala.06
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Publiciteit

Veel vrije publiciteit werd behaald in externe media om de 

Nederlandse samenleving te laten zien wat sportvissen is 

en wat sportvissers beweegt. Sportvissers werden gesti

muleerd en geïnformeerd over ontwikkelingen in de 

hengelsport, mooie viswateren, de nieuwste technieken 

en materialen via de eigen hengelsportmagazines, tele

visieprogramma’s, websites en social media. 

Eigen handhaving

Voor de sportvisserij is het van belang dat sportvissers 

zich houden aan de (gedrags)regels ter bescherming van 

de visstand en het welzijn van de vis. De hengelsport  

ziet hier zelf op toe met meer dan 1.000 verenigingscon

troleurs en bijna 100 buitengewone opsporings

ambtenaren. Sportvisserij Nederland ondersteunt hen 

met opleidingen, materialen en financiële bijdragen.

Frank van der Schaft,  

wereldkampioen feedervissen.

Toezicht door 1000 controleurs op naleving  

van de visserijregels.



Inbreng overheidsbeleid

Met tal van overheden in Brussel, ministeries, provincies, 

waterschappen en gemeenten worden contacten onder

houden. Doel is tijdig in te spelen op beleidsvorming, 

waar nodig aanpassingen te bewerkstelligen en sport

visserijwensen in te brengen. Inbreng is geleverd bij de 

waterschaps en provinciale verkiezingen. Aandacht  

voor vis en sportvissers in het waterbeheer is vergroot. 

Soms was juridische inzet nodig. Bijgedragen werd aan 

het opstellen van het Nationaal, provinciale en lokale 

Sportakkoorden met name wat betreft het recreatief 

gebruik van de buitenruimte en de sportvisserij.  

Ook konden diverse ongunstige gemeentelijke dieren

welzijnsnota’s tijdig voor de sportvisserij worden  

bijgesteld. Dankzij inspanning van Sportvisserij 

Nederland werd de meeneemlimiet van zeebaars voor  

de sportvissers verhoogd. 

Verbeteren viswater en visstand

Sportvisserij Nederland verricht jaarlijks vele onderzoeken 

om de kennis over vis en sportvissers te vergroten en 

viswateren en visbestanden te verbeteren. Dit gaat om 

veel verenigingswateren, maar ook om wateren als de 

Limburgse beken, de grote rivieren, het IJsselmeergebied 

en de Noordzee. 

Samen met federaties worden hengelsportverenigingen 

gesteund om visvijvers en andere viswateren binnen of 

nabij de bebouwde kom te verbeteren. Verenigingen zijn 

geadviseerd bij hun viswaterbeheer. Bij veel verenigingen is 

bijgedragen aan de aanleg van sportvisserijvoorzieningen, 

de uitzet van karpers en het bijvoeren van visvijvers. 

Voor vrijwilligers van verenigingen zijn opleidingen 

verzorgd. 

In 2019 is dankzij een miljoenensubsidie uit het Wadden

fonds een nieuw vijfjarig project Vissen voor Verbinding 

Uitzet van zeeforel in het Lauwersmeer.

Onderzoek met de ankerkuil bij de langsdammen in de Waal.
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Marjan van Kampen

Voorzitter

Joop Bongers

Directeur

gestart. Hiermee wordt in het Lauwersmeergebied en de 

GroningsDrentse beken gewerkt aan de verbetering van 

verbindingen en paaizones voor vis, aan het herstel van 

de zeeforelpopulatie en de ontwikkeling van sportvisserij

toerisme naar het Lauwersmeer. Ook lopen er grote 

projecten bij o.a. de Overijsselse Vecht, het Markermeer, 

de Randmeren en de Waal.

Verder is veel inzet gepleegd om sportvissers bewust te 

maken van de giftigheid van lood en alternatieven te 

gaan gebruiken (green deal Sportvisserij Loodvrij).

Organisatieontwikkeling

In 2019 is gestart met een tweejarig proces om de  

sportvisserij in Nederland toekomstbestendig te maken. 

Hiertoe zijn Marjan Olfers en Berend Rubingh als externe 

begeleiders aangetrokken, een plan van aanpak en  

doelstellingen zijn geformuleerd en een stuurgroep 

(Organisatie Ontwikkel Groep) is geformeerd.

Financieel

Over een omzet van bijna elf miljoen euro is een positief 

resultaat behaald van circa 190.000 euro. De financiële 

positie van Sportvisserij Nederland is stevig en de toe

komst wordt met vertrouwen tegemoet gezien.

De meeneemlimiet van zeebaars per visdag voor sportvissers werd verhoogd.



 HOOFDSTUK 2

Belangen
behartiging
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Om de belangen van de Nederlandse sportvissers te kunnen dienen is het belangrijk goede contacten 
te onderhouden met allerlei overheden, in te spelen op hun beleid en tijdig wensen en aanpassingen 
vanuit de sportvisserij in te brengen. Door samen te werken met natuur-, sport- en recreatie-
organisaties kan de inbreng worden versterkt. Aldus kan worden gezorgd dat sportvissers mogen 
blijven vissen, dat er een goede visstand is en wateren bereikbaar zijn en dat de hengelsport een 
stevige maatschappelijke positie behoudt.

Veel beleid begint in Brussel

Belangrijk Europees beleid voor o.a. het waterbeheer, het 

natuurbeheer en de zeevisserij wordt in Brussel gemaakt. 

Sportvisserij Nederland lobbyt in Brussel via haar koepel

organisatie European Anglers Alliance (EAA), waarvan 

Sportvisserij Nederland voorzitter is. De EAA bestond in 

2019 vijfentwintig jaar en heeft in die periode samen met 

de hengelsportindustrie (EFTTA) een eigen positie in de 

Europese politiek opgebouwd. 

In 2019 trad een nieuw Europees parlement aan. Vanuit 

Sportvisserij Nederland is gewerkt om de visserijspecia

listen van de verschillende fracties te doordringen van 

het grote sociaaleconomische belang van de sportvisserij. 

Geregeld worden europarlementariërs gesproken, evenals 

de eurocommissaris Visserij. 

Ingezet wordt op de volledige erkenning van de sport

visserij als aparte sector in het Gemeenschappelijk 

Visserij Beleid (GVB), waar o.a. de zeevisquota voor de 

beroepsvisserij in de verschillende landen worden  

verdeeld. De Nederlandse europarlementariër Annie 

SchreijerPierik bepleitte dit in het europarlement. 

Met de elf nationale sportvisserijbonden binnen de EAA 

werd voorts kennis gedeeld en beleid afgestemd hoe om 

te gaan met o.a. hengelsportpromotie, dierenwelzijns

beleid, overlast van aalscholvers en het verkrijgen van 

meer open verbindingen tussen grote wateren.

Bescherming zeevis en meer zeebaars voor 

sportvisserij

Na veel lobbywerk van Sportvisserij Nederland samen 

met de EAA, kreeg de sportvisserij brede steun voor een 

betere en eerlijkere positie van de hengelsport in het 

Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB). Hierover werd 

ook met het ministerie van LNV en Tweede Kamerleden 

gesproken. Zo werd bewerkstelligd dat sportvissers in 

2020 gedurende negen maanden twee zeebaarzen van 

boven de minimummaat (42 cm) per visdag mogen 

meenemen – in 2018 was het seizoen slechts zeven 

maanden open en mocht maar één vis worden genomen. 

Daarnaast maakt het maatregelenpakket voor 2020 een 

eind aan de visserij met recreatief staand want op 

zeebaars. Ook werd ingezet op een passend beleid voor 

nieuwkomers in de Noordzee zoals poon, mul, pijlinktvis, 

zeekarper en dorade en de terugzetplicht voor haaien en 

roggen. 

Landelijk waterbeheer

In 2019 kreeg Sportvisserij Nederland de status van 

waarnemer in de Internationale Maascommissie (ICM). 

Hierdoor wordt zij betrokken bij het beleid van de diverse 

nationale overheden en kan zij samen met andere  

nietgouvernementele organisaties (NGO’s) inbreng 

leveren voor het herstel van de Maas en haar zijrivieren, 

met name op het gebied van vismigratie, het herstel van 

trekvissen, waterkwaliteit en biotoopinrichting. 

Eerder verkreeg Sportvisserij Nederland de status van 

waarnemer in de Internationale Commissie voor 

Bescherming van de Rijn. Dit geeft informatie uit eerste 

hand over de actualiteiten die spelen rondom en in de 

Rijn, zoals de aanleg van nevengeulen, aanpak van het 

Sportvissers mogen weer twee zeebaarzen  

per visdag meenemen.

Fred Bloot, adjunct directeur  

Sportvisserij Nederland, actief in het europarlement.
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dioxineprobleem en inzet op het verbeteren van de 

rivierconnectiviteit. In 2019 werd onder meer meege

werkt aan de actualisatie van het Masterplan trekvissen 

van de Rijn. Tevens nam Sportvisserij Nederland deel  

aan het LIFEprogramma voor terugkeer van de elft in  

de Rijn. 

Met de natuurpartners WNF, Ravon, Landschappen en 

de World Fish Migration Foundation is gelobbyd voor 

verbetering van de waterkwaliteit, het slechten van 

barrières voor vismigratie en een reductie van het aantal 

kleinschalige waterkrachtcentrales.

Sportvisserij Nederland trad in 2019 ook toe tot de 

Coalitie Wadden Natuurlijk. Dit is een samenwerkings

verband van natuurorganisaties in en om de Waddenzee 

met als doel de natuur waaronder de visstand te 

verbeteren. Sportvisserij Nederland participeert in de 

werkgroep Visserij en brengt haar kennis in over de vis, 

het ‘huis van de vis’ en de visserij. 

Ontwikkeling IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied wordt gekenmerkt door een 

groeiend aantal initiatieven, projecten, vormen van 

samen werking en overleg. Sportvisserij Nederland maakt 

hier deel uit van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, een 

samenwerkingsverband van acht landelijke en provinciale 

natuurorganisaties. Sportvisserij Nederland zit deze 

coalitie voor. Doel is de natuurwaarden in casu de vis

stand in IJsselmeer, Markermeer en Randmeren verder 

te ontwikkelen, evenals de recreatiemogelijkheden.  

Door Sportvisserij Nederland werd ook in 2019 actief 

bijgedragen door het inbrengen van kennis, onderzoeken, 

het stimuleren van gebiedsgerichte initiatieven en het 

investeren in samenwerking met overheden en 

maatschappelijke organisaties. 

Samen met vele overheden en NGO’s ondertekende 

Sportvisserij Nederland de Ambitieagenda IJsselmeer

gebied 2050. De belangrijke thema’s hierin zijn de 

versterking van de ecologie, recreatie en toerisme en de 

energieopgave. 

Mede dankzij lobbywerk is door het ministerie van I&W 

voor de komende jaren 110 miljoen euro aan het 

IJsselmeergebied toegekend voor de ontwikkeling van 

natuurprojecten. Verkenningen naar betere verbindingen 

tussen Waddenzee en IJsselmeer (Wieringerhoek) en 

tussen MarkermeerOostvaardersLepelaarsplassen 

(Oostvaardersoevers) zijn gestart. Door Sportvisserij 

Nederland werd ook bijgedragen aan de oeverprojecten 

Markermeerdijken en de natuurlijke ontwikkeling van  

de Friese IJsselmeerkust. Voor wat betreft de open 

Vismigratierivier tussen IJsselmeer en Waddenzee  

(een initiatief van Sportvisserij Nederland en de 

Waddenvereniging) bij Kornwerderzand wordt gewerkt 

Sportvisserij Nederland trad  

toe tot de Coalitie Wadden Natuurlijk.



aan de voorbereiding van aanbesteding en uitvoering. 

Daarnaast zijn er projecten gestart om de ontwikkeling 

van de visstand te monitoren. 

Op 6 december vond in het provinciehuis in Lelystad  

een bestuurlijke conferentie plaats met als thema:  

‘Naar een gezamenlijk beleid ten aanzien van water

planten’. Initiatiefnemers waren HISWA Vereniging, 

Natuurmonumenten, Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, 

Sportvisserij Nederland, Unie van Waterschappen, 

Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland.  

Doel was om met bestuurders en stakeholders een 

dialoog aan te gaan over het gewenste beheer van  

waterplanten in Markermeer en Randmeren. Gesproken 

werd over het belang van waterplanten voor het  

watersysteem en de bestrijding van de overlast voor  

de recreatie. 

Verduurzaming IJsselmeervisserij

In maart presenteerde minister Schouten van LNV het 

Actieplan ‘Verduurzaming IJsselmeervisserij’. Dit plan is 

opgesteld door diverse (natuur)organisaties, waaronder 

Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland is  

vertegenwoordigd in zowel het bestuurlijke als in de 

verschillende ambtelijke overleggen. Het Actieplan kent 

als onderdelen onder meer het opstellen van streef

beelden en doelen voor de visstand, vissen binnen de 

rente van het systeem, sanering en regulering van de 

beroepsvisserij en het ontwikkelen van innovatieve  

visserijmethoden. Door de rijks en regionale overheden 

is hiervoor 9 miljoen euro gereserveerd.

In opdracht van de Stichting Transitie IJsselmeer is in het 

najaar een omvangrijk visbestandsonderzoek uitgevoerd. 

In overleg met de POIJsselmeer, Vogelbescherming en 

Sportvisserij Nederland, zijn door de provincies de  

voorwaarden voor de beroepsvisserij vanuit de natuur

beschermingswet voor de periode 20202022 

aangescherpt. 

Visserijvrije zone bij Haringvlietsluizen

Bij het Haringvliet is door Sportvisserij Nederland, vijf 

natuurorganisaties en verschillende overheden onder 

meer gewerkt aan het weer passeerbaar maken van de 

Haringvlietsluizen voor trekvissen. Hoewel de verbinding 

De beroepsvisserij moet op het IJsselmeer binnen de rente van het systeem gaan vissen.
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tussen de Noordzee en de rivieren Rijn en Maas weer 

gedeeltelijk is hersteld met de geopende kier in het 

Haringvliet, worden trekvissen rond de kier nog vaak 

bijgevangen in de netten van beroepsvissers. Door de 

inzet van Sportvisserij Nederland en natuurorganisaties 

is in de Tweede Kamer gepleit voor het nemen van de 

noodzakelijke, aanvullende maatregelen. Hiertoe werd 

een motie ingediend door D66. De ministers van LNV  

en I&W moeten hierop nog reageren, maar een besluit 

wordt verwacht.

Sportakkoord

Door het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten en NOC*NSF is in 2018 het Nationaal 

Sportakkoord getekend om de sport de komende jaren 

verder te ontwikkelen. Via provinciale en gemeentelijke 

akkoorden wordt dit verder uitgewerkt. Door Sportvisserij 

Nederland en federaties werden de hengelsport

verenigingen opgeroepen aan het gemeentelijk sport

akkoord deel te nemen. Sportvisserij Nederland trok 

namens de buitensportbonden binnen NOC*NSF het 

thema ontwikkeling beweegvriendelijke buitenruimte, 

teneinde zoveel mogelijk mensen tot bewegen, recreëren 

en sporten te stimuleren. 

Een belangrijk thema hierbij is de inrichting en bereik

baarheid van wateren voor de recreatie. Bij de provinciale 

en waterschapsverkiezingen begin 2019 werd dit thema 

ingebracht. De waterschapspartij Water Natuurlijk, 

waarin ook vele sportvissers zitting hebben, steunde  

dit thema. Zij werden bij de waterschapsverkiezingen, 

mede door publicitaire steun van Sportvisserij 

Nederland, wederom de grootste waterschapspartij.

Verder zijn binnen gemeenten ruim 5.000 buurtsport

coaches actief om de sportverenigingen te ondersteunen. 

Ook voor hengelsportverenigingen kunnen zij veel  

betekenen. In december werd daarom door Sportvisserij 

Nederland deelgenomen aan de Nationale Kennisdag 

voor gemeentelijke buurtsportcoaches in Den Bosch. 

Tijdens deze bijeenkomst werden 250 beleidsmakers 

positief geïnformeerd over de invloed die de activiteit 

Visserijvrije zones om trekvissen ongehinderd de kier in 

de Haringvlietsluizen te laten passeren.

Via het sportakkoord goede wateren realiseren om kinderen 

van het vissen te laten genieten.



vissen op de samenleving heeft. De brochure  

‘Samen Vissen’ over visactiviteiten met ouderen vond 

gretig aftrek. Ook projecten waarbij wordt gevist met 

kinderen of die zijn gericht op kwetsbare doelgroepen 

konden op veel belangstelling rekenen.

Nieuwe omgevingswet en sportvisserij

De komende jaren worden meer dan twintig wetten en 

regelingen op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, 

natuur en water samengevoegd tot een nieuwe  

omgevingswet. Gemeenten, waterschappen, provincie  

en het Rijk ontwikkelen hun omgevingsvisie en plannen. 

Bij het uitvoeren van de omgevingswet gaat het om 

situaties waarbij ruimtelijke ordening sportvisserij

belangen raakt. Door Sportvisserij Nederland is in  

2019 gereageerd op de rijks en provinciale visies.

Belangrijk is dat hengelsportverenigingen zich melden 

richting hun gemeenten. Hierover zijn door Sportvisserij 

Nederland binnen vier federaties informatiesessies 

georganiseerd. 

Dierenwelzijn en sportvisserij

Verschillende verenigingen bij Sportvisserij MidWest 

Nederland werden geconfronteerd met gemeentelijke 

beleidsnota’s dierenwelzijn waarin de georganiseerde 

sportvisserij negatief werd neergezet. Zij werden  

geconfronteerd met beperkingen van activiteiten,  

wedstrijden en huurovereenkomsten. De hengelsport

verenigingen hebben hier samen met de federatie en 

Sportvisserij Nederland adequaat op gereageerd en 

beleidsnota’s konden worden bijgesteld.  Bij diverse 

gemeenten zijn intensieve trajecten opgestart om  

de kennis over dierenwelzijn en de hengelsport bij 

beleidsmakers en politici te nuanceren.

Juridische ondersteuning

Sportvisserij Nederland geeft in diverse kwesties  

juridisch advies. In veel gevallen worden conflicten  

via overleg opgelost, maar soms rest een juridische 

procedure. De meeste procedures zijn bestuurs  

rechtelijk van aard en richten zich tegen besluiten van 

bestuursorganen zoals ministeries en waterschappen.

Meer dan 30 hengelsportverenigingen kregen antwoord 

of advies op allerlei vragen op het gebied van verenigings

recht. Daarnaast werd assistentie verleend bij het  

opstellen of aanpassen van statuten en huishoudelijk 

reglementen. Ook werd een aantal verenigingen  

geadviseerd op het gebied van schadevergoedingen.

Er zijn verschillende procedures gevoerd om de beperking 

van sportvisserijmogelijkheden tegen te gaan. Hierdoor 

is het onder meer nog mogelijk voor sportvissers om 

zelfstandig zeeaas te spitten in Natura 2000gebied de 

Oosterschelde.

Het blijft mogelijk zelf zeeaas te spitten in  

Natura 2000gebied de Oosterschelde.
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Landelijk zijn bestuursorganen geactiveerd om hand

havend op te treden tegen vervuilingen en lozingen, 

zoals illegale stortingen in onder meer zandwinplassen.

Ook is inzet gepleegd om de wettelijke kaders voor 

waterkrachtcentrales aan te scherpen. Dit heeft  

geleid tot een strenge NENnorm voor het testen van 

waterkrachtcentrales, pompen en vijzels (NEN 8775).  

Het ministerie van I&W heeft na lang aandringen van 

Sportvisserij Nederland nieuwe, strengere water

vergunningen verleend aan de uitbaters van water

krachtcentrales in de Maas en Rijn bij Linne, Lith en 

Maurik. Deze grote, oude waterkrachtcentrales in de 

Maas en Rijn hebben een grote impact op de visstand.

Handhaving visserijregels belangrijk

Voor de sportvisserij is het van groot belang dat de 

sportvissers beschikken over de wettelijk vereiste  

visdocumenten, zich houden aan de regels voor  

visstandbeheer, goed omgaan met het welzijn van  

vis en dat er geen visstroperij plaatsvindt. 

Hiertoe zijn meer dan 1.000 controleurs binnen 

hengelsportverenigingen en bijna 100 buitengewone 

opsporingsambtenaren (boa’s) bij federaties actief. 

Sportvisserij Nederland verzorgt voor hen opleidingen  

op het gebied van controle en de Visserijwet (ook voor 

politie en boa’s van gemeenten en waterschappen). 

Daarnaast subsidieert zij jaarlijks de inzet van fede

ratieve boa’s en verzorgt de registratiesystemen voor  

de controleresultaten. Samen met andere werkgevers 

van groene boa’s wordt gelobbyd voor een duidelijke 

positie van de boa’s in het totale Nederlandse hand

havingsapparaat en is een bijdrage in de periodieke 

opleidingskosten gerealiseerd. 

Handhaving door boa’s binnen de sportvisserij

2017 2018 2019

Aantal gecontroleerde sportvissers 32.348 27.198 28.495

% verbaliseerde sportvissers 4,2 3,7 5,4

% sportvissers dat een waarschuwing kreeg 6,6 5,8 4,2

Hengelsportcontroleurs zien er op toe dat sportvissers zich houden aan de regels en goed omgaan met het welzijn  

van de vis.
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 HOOFDSTUK 3

Onderzoek  
& Advisering 



Jaarlijks wordt door Sportvisserij Nederland een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel 
Nederland, vanaf de Geul tot het Lauwersmeer en in de Noordzee. Dit varieert van kleine onderzoeken 
en adviezen voor wateren van hengelsportverenigingen tot onderzoeken in provinciale en rijkswateren 
in samenwerking met water- en natuurbeheerders. In 2019 werden grote projecten gestart in 
ondermeer het Lauwersmeergebied dankzij een miljoenen subsidie uit  het Waddenfonds en in de 
Overijsselse Vecht middels een Europese LIFE-subsidie. Al deze onderzoeken en adviezen dienen 
hetzelfde doel: de kennis over vis te vergroten en de visstand in Nederland te verbeteren.

Herintroductie vissoorten

Ontwikkeling visstand en hengelsporttoerisme in 

Lauwersmeergebied

In 2019 is het nieuwe project Vissen voor Verbinding 

gestart samen met de Waddenvereniging, 

Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie 

Groningen, Hogeschool van Hall Larenstein en de twee 

noordelijke hengelsportfederaties. Dankzij een miljoenen 

subsidie van het Waddenfonds kan de komende vijf jaar 

door een samenwerkingsverband met ondermeer 

Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe 

worden gewerkt aan het verbeteren van de visstand en 

sportvisserijmogelijkheden in het Lauwersmeergebied en 

de GroningsDrentse beken. Er wordt onder meer 

gewerkt aan het herintroduceren van de Atlantische  

forel (‘zeeforel’). Vispassages en paaigebieden worden 

verbeterd. Daarnaast wordt hengelsporttoerisme in het 

Lauwersmeergebied verder ontwikkeld.

In april zijn 10.000 zeeforel broedjes uitgezet in het 

Lieversche Diep, Groote Diep en Oostervoortsche Diep.  

In het Lauwersmeer zijn ten behoeve van sportvissers 

1.000 volwassen forellen uitgezet. Verder is een uitge

breide monitoring gestart van o.a. waterkwaliteit,  

macrofauna en visstand.

Haaien en roggen terug in de Noordzee! 

Van de 17 soorten haaien en roggen die voorkomen in  

de Noordzee, vangen sportvissers in Nederland vooral  

de gevlekte gladde haai. Sporadisch komen ook ruwe 

haai, hondshaai en pijlstaartrog voor in de vangsten. 

Sportvisserij Nederland doet onderzoek naar het  

voorkomen van de haaien en roggen in de Noordzee.  

Dit gebeurt in samenwerking met Wageningen Marine 

Research (WMR), het Vlaams Instituut voor de Zee 

(VLIZ), de Dutch Shark Society en Blue Linked en wordt 

financieel gesteund door het Wereld Natuur Fonds, LIFE 

IP en Rijkswaterstaat. 

Het doel is de kennis over haaien en roggen te vergroten. 

Gekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om het 

bestand aan haaien en roggen te verbeteren. Gepleit 

wordt voor een terugzetverplichting van alle haaien, 

omdat zij zeldzaam zijn. 

20

21



Van 11 tot en met 13 juli vond de achtste editie van het 

haaienevenement Sharkatag plaats. Sharkatag draagt  

bij aan onderzoek naar de verspreiding, migratie en 

voortplanting van de haaienpopulatie in de Noordzee.  

De eerste dag werd gevist met 70 relaties van 

Sportvisserij Nederland uit de politiek, bestuurlijk 

Nederland en maatschappelijke organisaties. De andere 

twee dagen visten 250 sportvissers op tien verschillende 

charterboten. In totaal zijn 191 haaien en vijf roggen 

gevangen en teruggezet. Negen haaien zijn gezenderd 

voor onderzoek, acht van hen met een Vemcozender.  

De andere haai was groot genoeg voor het aanbrengen 

van een satellietzender. 

Voor het evenement was veel mediaaandacht, zo deden 

onder meer Vroege Vogels, NOSjeugdjournaal, Omroep 

Zeeland en bladen als Trouw en Provinciale Zeeuwse 

Courant verslag van Sharkatag. 

Uitzet elften 

In de Rijn bij Keulen zijn in 2019 wederom vrij zwemmende 

larven van de elft uitgezet om de populatie te herstellen. 

Sportvisserij Nederland droeg hier financieel aan bij. 

Daarnaast werden door middel van geluidsopnames 

mogelijke paaiplaatsen geregistreerd. Het paaien van  

de elft gebeurt aan het wateroppervlak, wordt ook wel 

‘rakken’ genoemd en is duidelijk te horen. Er worden 

inmiddels elften teruggevangen. Samen met de 

Universiteit van Landau en een Franse stagiaire is een 

onderzoek gestart naar de herkomst van de terug

gevangen kleine elften. 

Terugkeer van de steur 

Er wordt al enige jaren gewerkt aan de terugkeer van de 

steur in de Rijn. De resultaten van de eerste experimentele 

uitzettingen in 2012 en 2015 van gezenderde steuren zijn 

gunstig. Door Sportvisserij Nederland verzamelde data 

tonen aan dat deze dieren de Noordzee bereikten via de 

haven van Rotterdam. In 2019 werd vier ton van het 

afgeronde project Droomfonds Haringvliet, gefinancierd 

door de Postcode Loterij, gereserveerd voor toekomstige 

uitzet van steuren in de Rijn. Deze steuren komen uit een 

Franse kwekerij aan de Gironde. Een medewerker van 

Sportvisserij Nederland doet promotieonderzoek naar de 

mogelijkheden voor het herstel van de steur in de 

Nederlandse wateren.

In de Rijn werden duizenden larven van de elft uitgezet.

Haaien in de Noordzee worden voorzien  

van een satellietzender om onderzoek te doen.



Onderzoeken vismigratie

Swimway Vecht

Swimway Vecht is een nieuw meerjarig NederlandsDuits 

onderzoek naar vismigratie op de gehele Overijsselse 

Vecht. Met veertien partners, waaronder Sportvisserij 

OostNederland, wordt samengewerkt om de knelpunten 

voor vis te bepalen en waar nodig de migratie 

mogelijkheden te verbeteren. 

Sportvisserij Nederland voert hier een monitorings

onderzoek uit. In 2019 zijn 69 windes, 30 schieralen,  

5 zeeforellen, 22 houtingen en 8 kwabalen voorzien van 

een zender. Hiermee worden deze vissen gevolgd tijdens 

hun migratie door de Vecht. De vissen zijn gevangen  

met hulp van sportvissers, beroepsvissers en vrijwilligers. 

Bij de stuw Vechterweerd is op 12 maart een informatie 

en demonstratiedag gehouden waarbij het project veel 

aandacht kreeg van de regionale pers. 

Migratie brasem Zuidelijke Randmeren

In 2019 is een onderzoek gestart met gezenderde 

brasems. Tijdens een visserijkundig onderzoek zijn  

30 brasems geselecteerd met een gemiddelde lengte  

van 52 cm. Bij deze vissen is vervolgens operatief door 

Sportvisserij Nederland een Vemcozender ingebracht. 

Hierna zijn de brasems op de vangstlocatie terug in het 

water gezet. Via een netwerk van 26 hydrofoons rondom 

de Randmeren en het Markermeer zullen de gezenderde 

brasems gedurende drie jaar worden gevolgd. 

In dit onderzoek wordt samengewerkt met Wageningen 

Marine Research (WMR) en met het Nederlands Instituut 

voor Ecologie (NIOOKNAW). Het doel van het onderzoek 

is meer inzicht te krijgen in de brasempopulatie op de 

Zuidelijke Randmeren, of er uitwisseling plaatsvindt 

tussen de verschillende deelgebieden van het IJsselmeer  

gebied en gericht beheer te kunnen doen. 

Daarnaast heeft in het voor en najaar door Sportvisserij 

Nederland in samenwerking met beroepsvissers een 

uitgebreide monitoring van de visstand plaatsgevonden 

in Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw. Hier wordt 

Grote zeeforellen in de Overijsselse Vecht werden 

geopereerd en voorzien van een zender.

Vele tonnen karper worden overgezet van de Oostvaardersplassen naar het Markermeer.
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gekeken hoe de visstand zich ontwikkelt als een paar  

jaar geen beroepsmatige onttrekking plaatsvindt. Bij het 

visstandonderzoek in oktober zijn verschillende sport

vissers en bestuurders van hengelsportverenigingen mee 

geweest om zelf te ervaren hoe het er bij een dergelijk 

onderzoek aan toe gaat. 

Karpermigratie Markermeer

De komende drie jaren krijgen de Oostvaardersplassen  

te maken met een flinke waterstandverlaging om het  

riet vitaal te houden. Moerasvogels profiteren hiervan, 

veel vis zal echter sterven omdat er dan te weinig water 

staat. De provincie Flevoland wilde daarom mede op 

aandringen van Sportvisserij Nederland een groot deel 

van het karperbestand verplaatsen naar het naast

gelegen Markermeer. Rijkswaterstaat, de beheerder van 

Markermeer en Randmeren, had echter als eis dat niet  

te veel overgezette karpers het Markermeer zouden 

verlaten.

Om dit te bepalen heeft Sportvisserij Nederland van 

maart 2018 tot en met juni 2019 onderzoek gedaan naar 

het migratiegedrag van overgezette karpers. Daarvoor 

werden in 2018 70 karpers uit de Oostvaardersplassen 

voorzien van een zender voordat ze werden overgezet 

in het Markermeer. Uit analyse van de verzamelde  

gegevens bleek dat 21% van de karpers het Markermeer 

heeft verlaten, terwijl 14% tijdelijk wegtrok maar later 

weer terugkeerde. Migratie van het Markermeer naar 

ander water gebeurde vooral in de eerste negen weken 

na uitzet. 

Op basis van dit onderzoek van Sportvisserij Nederland 

is uiteindelijk besloten dat 115.000 kg karper mag worden 

overgezet van de Oostvaardersplassen naar het 

Markermeer. Eind december is hiermee gestart. Vanwege 

een grote vissterfte in de Oostvaardersplassen tijdens de 

hittegolf in juli 2019 is het de verwachting dat uiteindelijk 

minder karper kan worden overgezet.

Onderzoeken ontwikkeling visbestanden

Vismonitoring Marker Wadden 

Afgelopen drie jaar is door Natuurmonumenten een 

groot eilanden en moerasgebied in het Markermeer nabij 

Lelystad aangelegd: de Marker Wadden. Doel is om de 

natuur boven en onder water te verbeteren. Sportvisserij 

Nederland heeft hieraan financieel bijgedragen en  

particpeert met onderzoek naar de ontwikkeling van de 

visstand rondom de eilanden van dit natuurgebied in 

aanleg. 

In 2019 is voor het tweede jaar onderzoek gedaan.  

Er werden vijftien soorten gevangen, waarbij voor het 

eerst een Noordzeehouting is aangetroffen. De eerste 

conclusie is dat de Marker Wadden bijdragen aan een 

rijkere visstand in het Markermeer. De oevers van de 

Marker Wadden vormen een groot opgroeigebied voor 

jonge vissen en zijn waarschijnlijk ook belangrijk als 

paaizone. Verder blijken exotische soorten zoals de 

Pontische stroomgrondel en de zwartbekgrondel al 

massaal aanwezig te zijn. 

Langsdammen Waal

‘Waal Samen’ is een samenwerkingsverband tussen 

kennisinstituten, Rijkswaterstaat, Schuttevaer, Hengelsport 

Federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland. 

Het doel is om te evalueren wat de effecten zijn van de 

aanleg door Rijkswaterstaat van langsdammen in de Waal 

bij Tiel in plaats van de gebruikelijke strekdammen. 

Gekeken is o.a. naar de sportvisserijmogelijkheden en de 

visstand. Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd 

door Sportvisserij Nederland in het voorjaar, zomer en 

najaar onderzoek uitgevoerd. Samen met de lokale 

beroepsvisser en vrijwilligers is acht dagen gevist met  

de ankerkuil, broedkor en het elektrovisapparaat en  

43 dagen bemonsterd met schietfuiken. Er werden in 

totaal 10.685 vissen verdeeld over 27 vissoorten  

gevangen. Tevens zijn er 3.395 wolhandkrabben en  

48 rivierkreeften gevangen. De resultaten van het  

onderzoek worden verwerkt door onderzoekers van de 

Radboud Universiteit Nijmegen en Rijkswaterstaat.  

De resultaten lijken voor de sportvisserij en visstand 

positief.



Onderzoek naar trekvis met ankerkuil

Sportvisserij Nederland is partner in het samenwerkings   

project GroenBlauwe Rijnalliantie. Zij levert hiervoor een 

bijdrage aan de kennisontwikkeling over trekvis door 

monitoring met een ankerkuil. Dit vangtuig is geschikt 

voor monitoring van de stroomafwaartse migratie van 

(jonge) trekvis.

In mei, september, oktober en november is samen met een 

beroepsvisser uit Tholen met de ankerkuil gevist in de 

Waal. Er werden 29 vissoorten gevangen, waaronder negen 

trekvissoorten, vier riviervissoorten, zeven algemene 

soorten, zeven uitheemse soorten en twee plantminnende 

soorten. Er werd ’s nachts 16 keer meer gevangen dan 

overdag. De Radboud Universiteit Nijmegen zorgt voor 

verdere analyse van de resultaten.

Aalreservaat Groningen 

Sinds 2007 worden om de twee à drie jaar twee beek

systemen gemonitord op de ontwikkeling van de aal

populatie in een bevist en niet bevist stroomgebied. 

In 2019 werd voor de zesde maal een bemonstering 

uitgevoerd in het zogenoemde Aalreservaat Groningen. 

Het onderzoek werd gedaan door middel van elektro

visserij in twee stroomgebieden. In 2020 worden de 

resultaten gepubliceerd. 

eDNA onderzoek Geul

VBC Geul en Zijbeken wil samen met Waterschap Limburg 

de populaties van salmoniden in de Geul verbeteren. 

Hiertoe is door Sportvisserij Nederland visstandonderzoek 

gedaan met behulp van eDNAbemonstering. In de Geul 

bevinden zich obstakels voor migrerende salmoniden, 

zoals een sifon en een oude molen. Voordat deze beter 

passeerbaar kunnen worden gemaakt, moet eerst meer 

bekend zijn over de verspreiding van ongewenste  

exotische grondelsoorten in het systeem. 

Met eDNA is op vijf locaties de visstand bemonsterd om 

de huidige verspreiding van de grondels te onderzoeken. 

De resultaten hiervan laten zien dat de sifon voor de 

zwartbekgrondel passeerbaar is, maar dat diens eDNA 

bovenstrooms van de molen nog niet is waargenomen. 

Andere grondelsoorten zijn alleen stroomafwaarts van 

de sifon waargenomen. 

Platvis in de Polder

De afgelopen jaren is bot en tarbot uitgezet in de  

Grote Kreek bij het Zeeuwse Ouwerkerk om de af  

nemende palingstand voor sportvissers te compenseren. 

In oktober 2019 is het visbestand wederom door 

Sportvisserij Nederland bemonsterd met fuiken. Hieruit 

blijken de tarbotten het goed doen. De vangsten van aal 

(120 stuks) en bot (42 stuks) zijn lager dan in 2018. Van 

tarbot zijn meer exemplaren gevangen (2019: 116 stuks, 

2018: 79 stuks). Gemiddeld zijn de tarbotten 318 gram 

gegroeid in één seizoen en wegen gemiddeld 980 gram. 

Verbetering watermilieu

Sportvisserij Loodvrij

Halverwege 2018 is een green deal Sportvisserij Loodvrij 

gesloten door de ministeries LNV, I&W en VWS, de Unie 

van Waterschappen, DIBEVO en Sportvisserij Nederland. 

Doel is het loodgebruik door de sportvissers de komende 

jaren terug te dringen en loodalternatieven te gebruiken. 

Lood is een giftige stof voor mens en dier. Lood hoort 

niet in het water thuis. 

Als start is door Wageningen Marine Research een 

nulmeting gedaan over 2018 waaruit bleek dat sport

vissers jaarlijks in zee circa 23 ton lood verliezen en in 

het binnenwater circa 7 ton. 

In 2019 is Sportvisserij Nederland via vele artikelen in 

haar eigen en andere hengelsportmedia een campagne 

gestart naar sportvissers om 

hen bewust te maken van de 

gevaren van lood en alter

natieven te gaan gebruiken. 

Loodalternatieven zijn getest 

of zij milieuvriendelijk zijn  

en vervolgens gepromoot.  

Bij meer dan 100 evenementen 

van hengelsportverenigingen en federaties heeft 

Sportvisserij Nederland voor de deel nemers gratis 

loodalternatieven aangeleverd. Via een flyer in een 

oplage van 80.000 stuks is door hengelsportcontroleurs 

en boa’s aan de waterkant voorlichting gegeven. Ook zijn 

enkele lokale en regionale loodvrije pilotgebieden 

opgestart en is de eerste commerciële visvijver ook 

overgegaan op loodvrij vissen. 
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Verbetering sportvisserijmogelijkheden

Aanleg van voorzieningen voor vis en sportvissers

Sportvisserij Nederland ondersteunt hengelsport

verenigingen en federaties om voorzieningen voor de 

sportvissers en visstand te realiseren. Hiertoe kan een 

financiële bijdrage worden verkregen uit het Fonds 

Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van waaruit 

jaarlijks circa 100.000 euro beschikbaar wordt gesteld.  

In 2019 werd subsidie verstrekt aan 15 projecten, 

waarvan er 11 dat jaar zijn afgerond. 

Toegezegde subsidies 2019 Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Plaats Aanvrager Project

BaarleNassau HSV ’t Goordonk Aanleggen beluchtingsinstallatie in Visvijver 't Goordonk

Bemmel HSV De Karper Plaatsen 3 vissteigers aan De Grote Kolk

Doetinchem HSV De Rietvoorn Optimaliseren visvijver Sportpark Zuid

Elst EHSV De Rietvoorn Herinrichting vijver in Sportpark de Pas

EttenLeur HSV De Kleine Voorn Plaatsen 35 vissteigers in de Leurse haven

Geertruidenberg HSV Ons Genoegen Aanbouw aan het clubhuis 

Gennep HSV De Heisnutters Aanleg 30 zomersteigers aan de Vijver Vislust

Harderwijk HSV De Snoek Aanpassing clubhuis en aanleg zonnepanelen 

Kruisland HSV De Kruisweel Aanleg visvijver in Kruisland

Leveroy HSV Leudal Uitbreiding visvijver (paaigebied, vissteigers, wandelpad) aan 
Visvijver Het Kerreven

Posterholt HSV Posterholt Vernieuwen beschoeiing en aanleg 40 visplaatsen aan viswater  
het Bleek

Schagen HSV Langedijker Sportvissers e.o. Aanleg visplekken en mindervalidesteiger langs het Heemtmeer

Wijchen HSV De Sportvisser Vervangen kleine duiker aan de Berendonck

Zutphen HSV Ons Belang Plaatsen mindervalidesteiger met toegangspad aan de 
Vispoortgracht

Zwolle HSV De Hengelsport Aanleg mindervalidesteiger met parkeerplaatsen aan het Ruimzicht

Ook werden dankzij de extra gelden verkregen vanuit 

NOC*NSF diverse subsidies verstrekt aan federaties om 

belangrijke viswateren weer bevisbaar te maken door 

overmatige plantengroei te maaien of te harken.

Sportvisserij Op de Kaart

Sinds enkele jaren werken Sportvisserij Nederland en  

de federaties aan het project Sportvisserij Op de Kaart 

(SOK). Samen met de hengelsportverenigingen worden 

de belangrijkste viswateren voor onder meer de jeugd, 

recreanten, ouderen en mindervaliden binnen een  

waterschapsgebied in kaart gebracht en hoe deze kunnen 

worden geoptimaliseerd. Vervolgens worden het 

waterschap en de gemeente benaderd om samen met  



de hengelsport de gewenste verbeteringen te realiseren, 

zodat zogenaamde VISparels ontstaan. Onderstaand de 

stand van zaken eind 2019.

 

Gelderland (Rijn & IJssel)

Waterschap Rijn & IJssel: 13 verenigingen actief,  

48 wateren. Een deel van de maatregelen is al met 

succes opgepakt. De grootste knelpunten zijn  

aalscholver predatie en waterplantenoverlast.  

In Vorden is de eerste VISparel geopend. 

Friesland 

Wetterskip Fryslân: 12 verenigingen actief, 39 wateren. 

Op verschillende wateren zal hier karper worden  

uitgezet, in combinatie met een loodvrijpilot. In 2019  

zijn de eerste maatregelen uitgevoerd. Bereik en bevis

baarheid door een teveel aan oever en waterplanten  

zijn in dit gebied de belangrijkste problemen. 

Zeeland

Waterschap Scheldestromen: 12 verenigingen actief,  

22 wateren. In dit verslagjaar zijn door deze verenigingen 

de eerste maatregelen uitgevoerd. De grootste knel

punten hier zijn een overmaat aan bagger en een slechte 

toegankelijkheid van de oevers.

Overijssel

Waterschap Drents Overijsselse Delta: 9 verenigingen 

actief, 36 wateren. In dit gebied hebben hengelsport

verenigingen de eerste maatregelen uitgevoerd.

Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe: 7 verenigingen actief,  

42 viswateren. Voor hen werden beheerplannen 

gemaakt, waarvan de eerste maatregelen al zijn  

uitgevoerd. De grootste problemen zijn hier de bereik

baarheid van het water door oevervegetatie en 

aalscholverpredatie.

In Vorden werd een visvijver  

compleet vernieuwd tot VISparel.

Vissenbossen zorgen voor beschutting  

en voedsel voor vissen.
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Plaats Water Aanvrager

Alblasserdam Wilgepad Alblasserdamse Hengelsportvereniging

Almere Leeghwaterplas HSV Almere

Almere Beatrixpark HSV Almere

Amersfoort Soesterkwartier HSV Amersfoort

Arnemuiden Oude Gat HSV Middelburg

Biervliet De Brandput HSV De Schelde Haven

Delft Peilvak T&O wijk Sportvisserijbelangen Delfland

EttenLeur Hoge Neerstraat HSV De Kleine Voorn

Geldrop IJzeren Man HSV De IJzeren Man Geldrop

Hilversum Vijver Kerkelanden HSV Hilversum

Hilversum Kastanjelaan HSV Hilversum

Houten Imkerspark Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Houten Rondeel Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Houten Biezenvelden Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Kerkrade Erenstein Eerste Kerkraadse HSV Goudwinde

Middelburg Vijver Berkenlaan HSV Middelburg

Schiedam Kandelaarsplas HSV Schiedam

Schijndel Molenheide HSV Altijd Beet

Serooskerke Schelphoek HSV De Krabbe

Tegelen Wambach HSV De Maashoek

Tienray t Rijnbroek HSV de Vriendenkring

Urk Viswateren Sportvisserij Oost Nederland

Venhorst Grootven HSV De Boekhorst

Vlaardingen Holy wijk Sportvisserijbelangen Delfland

Zwolle Stadswateren Sportvisserij Oost Nederland

Dit jaar kreeg voorts Sportvisserij Fryslân advies over  

de bijvangstregeling voor snoekbaars en is samen met 

Sportvisserij Zuidwest Nederland inbreng geleverd voor 

de uitvoering van een groot visstandonderzoek van het 

ministerie van LNV in de Benedenrivieren.

Beheer karpervisvijvers

Door Sportvisserij Nederland is in 2019 wederom bijna 

50.000 euro subsidie beschikbaar gesteld aan hengel

sportsportverenigingen voor de aanschaf en uitzet van 

karpers in afgesloten visvijvers en de aanschaf van  

Kort Adviesprojecten

Op verzoek van hengelsportverenigingen en federaties  

is bij 25 viswateren door Sportvisserij Nederland  

onderzoek gedaan en via een schriftelijke rapportage 

advies gegeven over het te voeren visstandbeheer  

en/of gewenste beheer en inrichting van het water.



vijvervoer. Dit jaar hebben 28 verenigingen en 1 federatie 

gebruik gemaakt van de regeling voor het uitzetten van 

kleine karpertjes. Voor de aanschaf van vijvervoer hebben 

48 verenigingen en 2 federaties subsidie gekregen.  

Voor een groot deel bestaat er een overlap tussen deze 

verenigingen. Totaal ging het om bijna 10.000 kg karper 

en 30.000 kg vijvervoer.

 

Onderzoek gezondheid karpers in visvijvers

Het bedrijf CarpCare is door Sportvisserij Nederland 

ingehuurd om bij 33 vijvers de gezondheid van de  

uitgezette karpers en de waterkwaliteit te controleren. 

Het onderzoek is in het voorjaar uitgevoerd. Er zijn bij 

meer verenigingen problemen geweest met sterfte dan 

in 2018. Veelal betrof het sterftes van 10 tot 20 vissen.  

Er was niet één duidelijke oorzaak voor deze sterftes  

aan te wijzen. Bij 13 vijvers werden grotere problemen 

geconstateerd. Bij 11 vijvers werden de problemen  

opgelost door bijvoeren. In twee vijvers waren de 

problemen daar te ernstig voor. Geadviseerd werd de 

vijvers twee weken te sluiten en speciaal voer in te 

brengen. Hierna waren de problemen verholpen. 

Kennisuitwisseling

World Fish Migration Foundation

Sportvisserij Nederland is sponsor van de World Fish 

Migration Foundation. Naast een financiële bijdrage 

wordt ook ondersteuning verleend middels producten en 

diensten. In 2019 is gestart met de organisatie van een 

seminar ‘Nederland weer vol met vis’ over de effecten 

van 20 jaar vismigratie en met de organisatie van World 

Fish Migration Day. Beide evenementen zijn gepland voor 

2020. 

World Recreational Fishing Conference

In 2020 vindt de 9e World Recreational Fishing 

Conference (WRFC) plaats in Rotterdam. Tijdens de 

achtste editie in 2017 kreeg Sportvisserij Nederland de 

organisatie van deze internationale wetenschappelijke 

sportvisconferentie toegewezen. Het thema luidt 

Recreational Fisheries in a Changing World. Met een 

team van medewerkers is gestart met de voorbereiding 

en organisatie van het congres. 

Uitzet van karpers in visvijvers werd door Sportvisserij 

Nederland gesubsidieerd.
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Vissennetwerk 

De vier bijeenkomsten van het Vissennetwerk werden  

georganiseerd door Sportvisserij Nederland om met 

elkaar de nieuwste kennis over water en visstandbeheer 

uit te wisselen. Zij werden door diverse professionals van  

de ministeries LNV en I&W, Rijkswaterstaat en water

schappen, adviesbureaus en de sportvisserij bezocht. 

Gemiddeld telden de bijeenkomsten zo’n 70 deelnemers.

Thema Locatie Activiteit Samenwerking

1 Salmonids in the Meuse basin ’s Gravenvoeren (België) Presentaties

2 Monitoring (eDNA) Den Bosch Presentaties

3 Innovatieve vismigratie voorzieningen Doesburg Excursie nieuwe vispassage Waterschap Rijn en IJssel

4 Klimaatverandering Utrecht Presentaties Rijkswaterstaat en STOWA

Bibliotheek

De op sportvisserij en visstandbeheer gespecialiseerde 

bibliotheek van Sportvisserij Nederland heeft in 2019  

een digitale upgrade gehad. Met de bibliotheek van 

Wageningen Universiteit is een samenwerking aange

gaan, waardoor veel digitale bestanden worden gedeeld. 

De collectie sportvisserijboeken is uitgebreid met elf 

titels. Op het gebied van wetenschappelijke publicaties 

zijn 70 artikelen, 98 rapporten en 119 boeken toege

voegd. De werken zijn grotendeels digitaal toegankelijk. 

De collectie is intern en extern gratis beschikbaar voor 

onderzoek, projecten en beleid. 

MijnVISmaat 

In 2012 is de app MijnVISmaat gelanceerd om hengel

vangstgegevens te verzamelen. Vanaf 2012 tot en met 

2019 zijn er in MijnVISmaat zo’n 235.000 vangsten  

geregistreerd, door meer dan 28.000 verschillende 

gebruikers. Al deze gegevens hebben Sportvisserij 

Nederland een waardevolle dataset opgeleverd, die  

wordt gebruikt om o.a. de verspreiding van vissoorten  

in kaart te brengen en inzicht te geven in de hengelsport

activiteit langs de waterkant. MijnVISmaat heeft met haar 

duizenden foto’s van Nederlandse vissoorten in 2019 een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 

Vissenscanner, die in 2020 beschikbaar komt.

De gratis vangstregistratie app is in 2019 geheel opnieuw 

opgebouwd, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste 

technieken. Sportvissers die MijnVISmaatapp gebruiken 

creëren een persoonlijk vangstenlogboek met foto’s, 

locaties en andere informatie over hun vangsten. 

Piscaria 2.0

De databaseapplicatie Piscaria wordt gebruikt voor de 

opslag en analyse van visstandgegevens van professionele 

vistuigen. Piscaria moet een landdekkende bron zijn van 

gegevens over aangetroffen vissen. Het systeem uit 

2004 werd echter niet meer ondersteund. Gezien de rol 

die Piscaria speelt voor Sportvisserij Nederland en de 

informatie die het bevat, is eind 2018 besloten Piscaria een 

nieuwe vorm te geven. In 2019 heeft dat geresulteerd in 

de opzet van een nieuwe database die de gegevens van 

Piscaria ook beschikbaar zal maken voor andere producten 

zoals de Online Factsheet module.

Door het Vissennetwerk werd een bezoek gebracht aan 

de nieuwe vispassage in de Oude IJssel bij Doesburg.
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Bij de uitgifte van visdocumenten is het doel van Sportvisserij Nederland om de sportvissers een  
zo optimaal mogelijke, hedendaagse service te bieden en de hengelsportverenigingen qua admini-
stratieve lasten te ontzorgen. 
De uitgifte van VISdocumenten kende een forse groei in 2019. Het aantal bij hengelsportverenigingen 
aangesloten sportvissers steeg met ruim 3,5%, het aantal jeugdleden nam weer toe en ook werden 
er aanzienlijk meer extra toestemmingen verstrekt. Via www.vispas.nl en www.mijnsportvisserij.nl 
is de VISpas op een eenvoudige manier te verkrijgen. Tevens kunnen tegelijk de extra toestemmingen 
worden besteld. De voortgaande digitalisering zorgt voor steeds betere dienstverlening en efficiency. 

Forse groei aantal aangesloten sportvissers

Het aantal bij de 769 hengelsportverenigingen aange

sloten sportvissers nam toe met 19.289 personen tot 

547.446 personen. Promotie van de VISpas, Fishing in 

Holland, www.vispas.nl, de ledenadministratieservice en 

de inzet van vloggers waren belangrijke redenen voor 

deze groei. 

De uitgifte van het aantal Kleine VISpassen nam beperkt af 

tot 47.069 stuks (2018: 51.254). Aldus steeg het aantal door 

Sportvisserij Nederland vertegenwoordigde sportvissers 

in 2019 met 15.104 personen tot 594.515 sportvissers. 

De eenvoudige handeling om de VISpas digitaal te  

bestellen wordt steeds meer gebruikt. Het aantal online 

inschrijvingen van verenigingingslidmaatschappen neemt 

jaarlijks fors toe ten opzichte van de verkoop via fysieke 

verkooppunten. 

Aangesloten sportvissers

2019 2018 2017

Totaal aantal aangesloten 
sportvissers 

547.446 528.157 520.313

Inschrijving via VBL 
(Voorlopige Bewijzen van 
Lidmaatschap via fysiek 
verkooppunt)

53.305 
 
 

66.499 
 
 

70.252 
 
 

Inschrijving via VISpas Online 
Bestelmodule

60.023 44.120 37.138 

Totaal aantal nieuwe leden 113.328 110.619 107.390

Verwijzend naar de website Fishing in Holland werden in 

Duitse hengelsportmedia tientallen artikelen en video’s 

geplaatst over het vissen in Nederland. Tevens zijn op 

www.vispas.nl diverse buitenlandse betaalmethoden 

toegevoegd: Paypal, Sofort Uberweisüng en Giropay.  

Dit leidde tot een flinke groei van het aantal buitenlandse 

VISpashouders, waarvan de meesten uit Duitsland komen. 

 Duitsland België Overige

2019 54.244 9.994 3.541

2018 42.558 9.367 2.197

2017 36.876 8.936 1.621

De organisatie met hengelsportverenigingen van lokale 

hengelsportactiviteiten voor de jeugd in de zomer

vakantie (zogenaamde zomerVISkaravaan), de vele  

vislessen op de basisscholen en zeker ook de inzet van 

vloggers als Enzo Knol zorgden dat het aantal jeugd

leden bij hengelsportverenigingen in 2019 weer toe nam. 

De verkoop van jeugdVISpassen steeg in 2019 met bijna 

2.500 stuks tot 29.678 stuks. 

Ook het aantal verenigingen dat de gratis online jeugd

vergunning aanbiedt, is dit jaar flink toegenomen. Via de 

websites van ruim 200 verenigingen hebben kinderen die 

beginnen met vissen de mogelijkheid om deze vergunning 

te downloaden. In 2019 hebben ruim 4.500 kinderen 

hiervan gebruik gemaakt. Zij mochten met één hengel en 

beperkte aassoorten op verenigingswater vissen.
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Ledenbehoud

Ledengroei begint bij het behouden van de bestaande 

leden. Tweederde van de hengelsportverenigingen ont

vangen de VISpassen in bulk van Sportvisserij Nederland 

en verstrekken ze zelf aan de leden. Bij de verenigingen 

die gebruik maken van de ledenadministratieservice 

verzendt Sportvisserij Nederland na betaling van het 

lidmaatschapsgeld de VISpassen naar de sportvissers. 

Niet door de leden afgenomen VISpassen komen eind juni 

retour. Deze sportvissers krijgen automatisch hiervan een 

notificatie per email. Leden van verenigingen die gebruik 

maken van de ledenadministratieservice, worden hier

over nagebeld. Aldus nemen velen alsnog de VISpas af.

Resultaten van de ledenbehoud-acties

Notificatie e-mail Nabelactie

Aantal aangeschreven leden 15.517 7.619

Aantal betalingen 1.685 1.620

Respons 10,9% 21,26%

Gebruik gratis MeeVIStoestemming

Sportvissers zijn de belangrijkste ambassadeurs voor  

het vissen. VISpashouders kunnen daarom gratis drie 

geïnteresseerde kennissen per jaar één dag mee uit 

vissen nemen in landelijk uitgewisseld viswater. Hiervoor 

kunnen zij eenvoudig een MeeVIStoestemming aanvragen 

via MijnSportvisserij. Via extra publiciteit in Het VISblad, 

VIS TV en op social media werd hierop gewezen. Wie deze 

gratis toestemming aanvroeg maakte dit jaar ook kans 

op een visweekend voor twee personen. Het aantal 

uitgegeven MeeVIStoestemmingen steeg mede hierdoor 

naar 13.011 (2018: 10.723, 2017: 9.634). Van de ‘meevissers’ 

hebben 1.606 (12,3%) personen vervolgens een VISpas 

2019 aangeschaft (2018: 734).

VISplanner een succes

Het gebruik van de gratis VISplannerapp en de website 

www.visplanner.nl –ter vervanging van de papieren 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren– slaat 

goed aan. De app maakt het sportvissers 

mogelijk om via hun smartphone op een 

kaart snel, gemakkelijk en duidelijk te zien 

waar zij met hun VISpas mogen vissen. 

Bovendien is de app altijd actueel. De app 

is inmiddels ook in het Duits en Engels 

beschikbaar. Nieuwe leden ontvangen een 

email met informatie over de VISplanner. 

In 2019 werd de app 94.514 keer 

gedownload (2018: 73.282 downloads). 

Sinds de realisatie in juli 2012 is de app 

nu 480.000 keer gedownload. 

Sportvissers kunnen met de gratis MeeVIStoestemming 

iemand een dag meenemen met vissen.
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Aanzienlijk meer landelijk bevisbaar water

Uit sportvisserijonderzoeken blijkt dat de sportvissers zo 

eenvoudig mogelijk en in zo veel mogelijk wateren willen 

kunnen vissen. Door het landelijk delen van wateren door 

de federaties en verenigingen wordt in deze behoefte 

voorzien. Dit vormt de kracht van de VISpas en de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. 

Gemeenten, waterschappen, federaties en hengelsport

verenigingen hebben een steeds grotere bereidheid om 

wateren onder de VISpas te laten vallen. De hoeveelheid 

beschikbaar viswater voor iedere VISpashouder nam 

weer aanzienlijk toe. In 2019 werd bijna 1.000 hectare 

extra viswater gedeeld. 

 

Grote interesse voor extra toestemmingen

Via www.vispas.nl was het dit jaar voor het eerst mogelijk 

om direct de NachtVIS en/of Derde Hengeltoestemming 

mee te bestellen bij de VISpas. Hiervan is veel gebruik 

gemaakt. De extra toestemmingen voorzien bij sportvissers 

in een duidelijke behoefte. Daarnaast werden emails 

verzonden om de extra toestemmingen te promoten.  

Dit leidde tot een forse stijging van het aantal verkochte 

toestemmingen. 

 2019 2018 2017

NachtVIStoestemming 62.430 49.497 47.206

Derde Hengeltoestemming 22.927 19.620 18.575
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Ontwikkeling MijnSportvisserij en HSV Leden

MijnSportvisserij is eind 2017 gerealiseerd als portaal 

waar de sportvisser zijn eigen lidmaatschapsgegevens 

kan beheren. De sportvisser kan hier o.a. een tijdelijk 

bewijs downloaden, zijn NAWgegevens waar nodig  

corrigeren, adreswijzigingen vanwege verhuizingen 

doorvoeren, de MeeVIStoestemming aanvragen of het 

lidmaatschap opzeggen. Het aantal bezoeken op  

www.mijnsportvisserij steeg dit verslagjaar van 79.544 

naar 234.019. 

HSV Leden vormt de centrale ledenadministratie van 

Sportvisserij Nederland, de federaties, de aangesloten 

hengelsportverenigingen en sportvissers. Dit digitale 

progamma en databestand wordt continu verbeterd om 

zo efficiënt mogelijk de werkzaamheden te kunnen doen 

en de sportvissers van de juiste informatie te voorzien. 

Doorgevoerde aanpassingen in 2019 zijn o.a.: 

•  digitale facturatie van alle VISdocumenten richting de 

sportvisser; 

•  de database van De Karper Sportvisserij Nederland is 

toegevoegd aan HSV Leden; 

•  alle verstuurde emails richting de leden worden opge

slagen bij de desbetreffende persoon; 

•  importeren van jeugdleden voor de ZomerVISkaravaan; 

•  nieuwe leden ontvangen automatisch een email in drie 

talen over het vissen in Nederland. 

Service Ledenadministratie

Het aantal verenigingen waarvoor Sportvisserij 

Nederland centraal de ledenadministratie doet, is de 

afgelopen jaren flink gegroeid. Voor de uitgifte van de 

VISpas 2019 zijn 245 verenigingen geholpen met de 

ledenadministratie. Ook de drie landelijke specialisten

organisaties VNV, De KSN en SNB maken gebruik van 

deze service. In totaal ontvingen 294.000 sportvissers 

een factuur van Sportvisserij Nederland. De meeste 

sportvissers hebben inmiddels een machtiging tot  

automatische incasso verstrekt. 

Service Ledenadministratie

2019 2018 2017

Aantal verenigingen 245 206 160

Aantal leden 294.008 257.824 207.073

Aantal machtigingen 175.851 151.880 115.237

De verenigingen die gebruik maken van de Service 

Ledenadministratie vertonen meestal een stabiel leden

bestand. Het verzamelen van machtigingen, het versturen 

van schriftelijke en digitale herinneringen en het tele

fonisch benaderen van openstaande posten zorgt voor 

een gemiddeld betalingspercentage van 89% onder de 

bestaande leden. De ledenadministratieservice wordt 

jaarlijks verbeterd. 

De overname van Sandd door Post NL is inmiddels  

goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische 

Zaken. Het contract met Sandd is eind 2019 beëindigd. 

Met Post NL wordt onderhandeld over de nieuwe 

prijszetting.

De extra NachtVIStoestemming voorziet bij veel 

sportvissers in een behoefte.
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De nodige werkzaamheden zijn in 2019 verricht om de Nederlandse samenleving te informeren over 
de sportvisserij en een positief imago te versterken. Veel activiteiten richtten zich op de sportvissers 
om hen te informeren en te stimuleren in hun hobby. Daarnaast werden honderden personen opgeleid 
en voorzien van ondersteunende materialen om hun vrijwilligerswerk binnen de hengelsport-
verenigingen zo goed mogelijk te kunnen doen. 
Nieuwe activiteiten waren het televisieprogramma VISvrouwen op RTL4, de lokale organisatie van 
activiteiten voor de jeugd in de zomervakantie samen met hengelsportverenigingen (ZomerVISkaravaan), 
de uitgebreide inzet van vloggers om het vissen bij jongeren te stimuleren en het opstarten van het 
programma Samen Visssen gericht op ouderen.

Veel sportvissen op radio en televisie 

Mede door de verzending van 90 persberichten en hier 

actief op na te bellen was de sportvisserij en het werk 

van de georganiseerde hengelsport in een groot aantal 

televisieprogramma’s en de landelijk pers positief zicht

baar. Er waren zestien sportvisserijgerelateerde reportages 

in actualiteiten, nieuws en jeugdprogramma’s op televisie 

te zien. Vaak in programma’s met een miljoen of meer 

kijkers zoals Jinek, Goedemorgen Nederland, Hart van 

Nederland, Shownieuws, tweemaal in vroege Vogels en 

vier keer een reportage in het Jeugdjournaal. In het  

Acht Uur Journaal was aandacht voor het aanbieden van 

de internationale petitie over een nettenvrije zone bij de 

Haringvlietsluizen. 

In de zomer werd de zesdelige serie Big Fish Klaas door

deweeks herhaald op NPO2 in de ochtend met gemiddeld 

50.000 kijkers per aflevering.

De landelijke dagbladen besteedden ook veel aandacht 

aan het sportvissen. Met bijvoorbeeld op 4 juni in het  

AD een artikel met de kop ‘Leg de telefoon weg en kom 

hengelen’ over het Nederlands jeugdkampioenschap 

kustvissen, over opvallende vangsten als ‘Grootste 

meerval aan de haak’ in de Telegraaf, ‘Steeds meer en 

grotere haaien zwemmen in de Oosterschelde’ in de  

PZC en ‘Vrouwen vissen even goed’ in een grote 

spreadreportage in diverse regionale kranten. 

VIS TV voor een breed publiek

Het populaire programma VIS TV werd dit 24ste seizoen 

gepresenteerd door vaste presentator Marco Kraal die 

met twaalf verschillende vismaten op pad ging. Doel van 

het programma is Nederland te laten zien wat sport vissen 

is en wat sportvissers beweegt. Het nieuwe concept 

zorgde voor een gevarieerd programma met boeiende 

sportvissers, onverwacht mooie locaties en vaak specta

culaire vangsten. De eerste aflevering met cabaretier 

Jochem Myjer was hilarisch. De serie werd twee keer 

herhaald, waardoor VIS TV het jaar rond op RTL7 

bekeken kon worden. Gemiddeld keken 105.000 mensen 

naar een aflevering. Het totale bereik bedroeg bijna  

1,1 miljoen Nederlanders, los van de mensen die het  

programma online uitgesteld bekeken via de smartphone 

of tablet.

VIS TV XL op de sportvissers gericht

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd het televisie

programma VIS TV XL gerealiseerd. In dit programma op 

RTL7 gaat een team reporters in Nederland op zoek naar 

bijzondere stekken en spectaculaire vissen. In XL wordt 

vooral ingezoomd op de techniek van het vissen zelf en 

voor de sportvisserij belangrijke beleidsthema’s. In de acht 

afleveringen van een uur lang kwamen dertig reportages 

aan bod, zoals het zeeforelproject in het Lauwersmeer

gebied, ultramodern feedervissen, de gezondheidsaspecten 

van het sportvissen, het bereiden van zelf gevangen vis, 

de Marker Wadden als toekomstige visbestemming en 

loodvrij sportvissen. 

Er keken gemiddeld 75.000 mensen naar een aflevering. 

Via de traditionele televisie, maar ook online via RTL XL, 

videowebsite Vimeo en uitgesteld kijken werd VIS TV XL 

door in totaal achthonderdduizend mensen bekeken.

Marco Kraal en Jochem Myjer bij de opnamen voor  

VIS TV.
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Meer girlpower aan de waterkant

Het vissen door vrouwen, net als bij voetbal, is in 

Nederland een groeimarkt. Dit vergt wel een gerichte, 

langdurige promotie. Regelmatig laten daarom artikelen 

in Hét VISblad zien dat vissen door vrouwen gewoon is 

en wat hen tot het vissen beweegt. In 2019 werd deze 

actie dankzij de extra gelden verkregen vanuit NOC*NSF 

uitgebreid met een eigen televisieprogramma VISvrouwen, 

het eerste visprogramma ter wereld dat voor en door 

vrouwen is gemaakt. Visvriendinnen én tegenpolen Paula 

Petiet en Nathalie van den Berg gingen in deze nieuwe, 

vierdelige serie samen op avontuur en lieten elkaar hun 

ultieme sportvisbeleving zien. Petiet is een vrouw van het 

platteland en bij uitstek een ochtendmens, als wedstrijd

visser is vis vangen voor haar een serieuze kwestie.  

Van den Berg, een vrouw van stad en strand, vist vooral 

voor de ontspanning. 

In de aanloop naar het programma vond op 13 juni een 

speciale ‘ladies night’ plaats in Figi in Zeist. Bijna honderd 

vissende dames waren hierbij aanwezig. VISvrouwen 

werd uitgezonden op RTL4 van zaterdag 15 juni tot en 

met zaterdag 6 juli om 17.00 uur. Het programma werd 

drie keer herhaald. Gemiddeld keken ruim 160.000 

mensen naar een aflevering. Het netto bereik was ruim 

600.000 mensen, waaronder ook veel vrouwen die niet 

vissen.

Hét VISblad vóór sportvissers

Iedere maand ontvangen via hun  

abonnement ruim 70.000 sportvissers 

Hét VISblad. Met dit grootste 

hengelsportmagazine in Nederland 

brengt Sportvisserij Nederland haar 

achterban op de hoogte van nieuws 

uit de hengelsport. Dit wordt 

aantrekkelijk verpakt in een 

magazine dat vrijwel alle facetten 

van de sportvisserij belicht. In 

2019 is niet alleen de inhoud en 

vormgeving van het blad verder 

aangescherpt, maar ook de verpakking. Vanaf het 

december nummer wordt het magazine op milieu

vriendelijk FSCpapier gedrukt en verzonden in 

milieuvriendelijk suikerriet folie. 

Twee edities van Hét VISblad bevatten een speciale 

regioeditie. In het middenkatern zijn acht pagina’s te 

vinden met sportvisnieuws uit de regio van een van de 

zeven hengelsportfederaties. Als extra service worden 

deze twee nummers in een oplage van maar liefst 

450.000 exemplaren gratis verzonden naar alle 

VISpashouders. 

Paula Petiet en Nathalie van den Berg  

presenteerden het nieuwe televisieprogramma VISvrouwen.

Tamme Smit met een grote snoek in VIS TV XL.



Vakblad VISionair

VISionair is het vakblad van 

Sportvisserij Nederland bestemd 

voor water en visstandbeheer

ders. Dit gratis in een oplage van 

3.000 stuks aan relaties toege

stuurde magazine, biedt een 

platform voor kennisverbreding 

over onderwerpen op het 

gebied van vis, visstand en 

waterbeheer. Er verscheen van deze glossy in de 13e 

jaargang ieder kwartaal een uitgave met wetenschappe

lijke, onderzoeks en beleidsartikelen. Daarnaast kwam 

de vis in de literatuur aan bod, schilderkunst, historische 

thema’s en onderwaterfotografie. 

Meer hengelsporttoerisme naar Nederland

Via het meertalig platform www.fishinginholland.nl en 

het hieraan gekoppelde toerismeproject, maakt 

Sportvisserij Nederland in het buitenland actief werk van 

het promoten van Nederland als topvisbestemming. 

Aldus kunnen nog meer mensen genieten van de unieke 

sportvisserijmogelijkheden in Nederland, neemt het 

ledental van de hengelsportverenigingen toe en wordt  

de economische positie van de hengelsport versterkt.

Met 419.402 bezoeken door 302.242 unieke bezoekers, 

toonde de website een groei van 75% (2018: 239.731 

bezoeken). Ruim 53% van de bezoekers is Duits, gevolgd 

door Nederlanders (27%), Engelsen (6%), Amerikanen 

(3,5%) en Belgen (3%). De forse groei in bezoekers

aantallen komt onder meer door de gratis plaatsing  

van 27 artikelen over het vissen in Nederland in Duitse 

sportvismagazines zoals Blinker, Rute & Rolle en  

Fisch & Fang. Daarnaast werden online ingezet Search 

Engine Optimization en Search Engine Advertising.  

Te samen met twee videoprojecten in samenwerking  

met het internationale YouTubekanaal ‘Kanalgratis’, is 

vooral in Duitsland aldus een miljoenenbereik gecreëerd. 

Via een speciale infographic en publicaties is de 

Nederlandse toerisme en recreatiesector actief gewezen 

op de kansen die sportvistoerisme biedt voor deze 

branche. De Fishing in Hollandfolder (verkrijgbaar in  

het Duits, Engels, Pools en Nederlands) is verspreid onder 

recreatieondernemers en professionele visgidsen, waarvan 

er zo’n 25 per categorie inmiddels actief partici peren via 

de interactieve kaart op www.fishinginholland.nl Bij elke 

VISpas werd dit jaar een sticker van Fishing in Holland 

bijgesloten. 

Voorts zijn vier digitale nieuwsbrieven verstuurd naar 

zo’n 25.000 Duitse emailadressen (VISpashouders en 

nieuwsbriefaanmeldingen). Via deze nieuwsbrieven wordt 

een groot deel van de in totaal ruim 50.000 Duitse 

VISpashouders op de hoogte gehouden van het belang

rijkste sportvisnieuws en actualiteiten in Nederland.

Miljoenen bereik via digitale media

Het totaal aantal bezoeken aan de diverse websites van 

Sportvisserij Nederland steeg in 2019 met bijna 14%  

naar ruim 3,1 miljoen door ruim 2,2 miljoen bezoekers.  

Zij bekeken in totaal bijna 12 miljoen pagina’s. De top

maanden waren juli en augustus.
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Aantal bezoeken websites Sportvisserij Nederland per jaar

De meest bezochte websites zijn sportvisserijnederland.nl, 

FishinginHolland, vispas.nl en VISplanner. Deze zijn samen 

goed voor 88% van alle bezoeken. De belangrijkste 

stijgers waren MijnSportvisserij.nl en Fishinginholland.nl.

Het mobiele gebruik van de websites steeg van 64% 

naar 68%.

Het aantal verenigingswebsites door Sportvisserij Nederland 

mogelijk gemaakt via Mijnhengelsportvereniging.nl steeg 

van 359 naar 368 sites terwijl het aantal registraties groeide 

van 33.000 sportvissers naar bijna 80.000 sportvissers.

De apps VISplanner, Vissengids en MijnVISmaat werden 

bijna 119.000 keer gedownload. In totaal steeg het aantal 

downloads van deze drie apps in 2019 met 23%.

Het aantal likes op de corporate Facebookpagina steeg 

met duizend stuks naar 74.000. Het totale bereik van de 

pagina lag ruim boven de 10 miljoen mensen. Facebook is 

een belangrijk servicekanaal geworden voor Sportvisserij 

Nederland. Van de bezoekers is 8% vrouw.  

Op Instagram is meer ingezet op content voor de jeugd. 

Het aantal volgers steeg van 5.500 naar 11.600 personen.

Events

Sportvisserij Nederland was met een grote stand aan

wezig op de nationale hengelsportbeurzen CARP Zwolle 

en de Hengelsport en Botenbeurs in Utrecht. Totaal 

kwamen hier circa 40.000 bezoekers. De voorlichting 

naar de sportvissers was gericht op producten als 

MijnSportvisserij, de VISplanner en het gebruik van 

loodalternatieven in het kader van de green deal 

Sportvisserij Loodvrij. De jeugd werd samen met  

enthousiaste vrijwilligers en specialistengroepen 

voorlichting gegeven over het sportvissen door middel 

van een groot jeugdplein met veel kinderactiviteiten en 

het Stekkie Jeugdparcours.

Sportvisserij Nederland was met een stand aanwezig op de hengelsportbeurzen in Utrecht en Zwolle.



Ondersteuning hengelsportverenigingen

Gebruik online verenigingsservice

Op de website www.hsvservice.nl vinden bestuurders en 

vrijwilligers van hengelsportverenigingen allerlei praktisch 

informatie ter ondersteuning van het verenigingswerk. 

De informatie op deze online verenigingsservice wordt 

continu geactualiseerd en aangevuld met nieuwe info

bladen over bijvoorbeeld het uitvoeren van verantwoord 

en planmatig viswaterbeheer en de promotie van de 

hengelsportvereniging.

Opleiding vrijwilligers

Meer dan 100 vrijwilligers van hengelsportverenigingen 

volgden in 2019 bij Sportvisserij Nederland de cursussen 

VIScoach en VISmeester. Deze cursussen zijn bedoeld  

om jeugd bij het vissen te begeleiden en professionele 

vislessen op basisscholen te verzorgen.

De cursus ‘Controleur Sportvisserij’ werd negen keer 

gegeven aan in totaal 113 vrijwilligers van hengelsport

verenigingen en federaties. Het gemiddelde cijfer dat 

voor de toets werd behaald was een 7.7. De geslaagde 

cursisten ontvingen een controleurspas, een blauwe jas 

met opschrift ‘controle sportvisserij’ om de controle aan 

de waterkant breder zichtbaar te maken en inlogcodes 

voor het registreren van controlegegevens in het 

Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). 

Cursus/voorlichtingsavond Aantal deelnemers 2019

Controle Sportvisserij 113

VIScoach (Jeugdbegeleiding) 75

Cursus VISmeester 32

Cursus Wedstrijdcontroleur 10

Opfrisavond Controle Sportvisserij 41

Praktijkopleiding Electrovisserij 4

Training op maat (politie en boa’s) 106

Op aanvraag is er vijf keer een training op maat gehouden 

voor politiemensen en boa’s van gemeenten en andere 

organisaties. De trainingen met in totaal 106 cursisten 

werden gehouden bij de Politieacademie in Lelystad  

voor milieupolitie; bij de politieacademie in Eindhoven; 

Gemeente boa’s Den Bosch; HTV opleiding ROC Tilburg 

en HTVopleiding ROC Maastricht.

Samen vissen met ouderen

Dit verslagjaar startte het project ‘Samen Vissen’.  

Met dit landelijke project worden uitjes georganiseerd 

voor bewoners van zorgcentra, zodat zij samen nabij het 

zorgcentrum weer eens gezellig buiten van het vissen 

kunnen genieten. Vrijwilligers van plaatselijke hengel

sportverenigingen begeleiden de deelnemers (ouderen of 

mensen met een beperking) aan de waterkant. Het project 

wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de extra gelden 

verkregen vanuit NOC*NSF. In diverse federatiegebieden 

zijn pilots uitgevoerd om deze activiteit op te starten. 

Themadag ‘Toekomst Sportvisserij’

Het congrescentrum Papendal stond op 22 juni in het 

teken van de hengelsport. Meer dan 200 bestuurders en 

vrijwilligers bezochten de themadag ‘Toekomst van de 

Sportvisserij’, die door Sportvisserij Nederland werd 

georganiseerd, en gingen met elkaar in gesprek. 

Veranderingsexpert Berend Rubingh en hoogleraar Sport 

en Recht Marjan Olfers gaven een centrale presentatie 

over de ontwikkeling van de hengelsportorganisatie.  

Ook gingen zij in op de resultaten van een groot onder

zoek onder alle hengelsportverenigingen, dat in 2019 in 

opdracht van Sportvisserij Nederland door het Mulier 

Instituut werd verricht, over hoe zij de dienstverlening 

door de federaties en Sportvisserij Nederland waarderen 

en welke veranderingen zij wensen. Voorts waren er 

allerlei interactieve presentaties en stands over o.a. 

jeugdwerk, visstandbeheer, de inzet van gemeentelijke 

buurtsport coaches, lokale belangenbehartiging, 

uitwisseling van viswateren en beroepsvisserij. Via het 

programma Buzzmaster gaven alle bezoekers in de grote 

zaal hun mening over stellingen en werd hierover met 

elkaar gediscussieerd. 

Opleiding van vrijwilligers  

tot VISmeester en VIScoach.
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Veel inzet op jeugd

Vissen met vlogger Enzo Knol

De jeugd is tegenwoordig vooral te bereiken via YouTube

video’s en andere social media. Een van de bekendste 

YouTubevloggers is Enzo Knol. Sportvisserij Nederland 

heeft mede dankzij de extra gelden verkregen vanuit 

NOC*NSF in 2019 tegen betaling twee vlogs met hem 

gemaakt over sportvissen. Hierdoor raakte ook hij 

enthousiast voor het sportvissen. In totaal plaatste hij in 

2019 vierentwintig vlogs van ongeveer een uur online die 

geheel of grotendeels in het teken van het sportvissen 

staan. Dit heeft bijgedragen aan de groei in populariteit 

van het vissen onder de jeugd. De video’s telden samen 

bijna 13,5 miljoen views (gemiddeld 560.000 views per 

video). Het overgrote gedeelte van de kijkers bestaat uit 

jeugd tussen de 8 en 20 jaar.

Nieuw: de ZomerVISkaravaan

In 2019 organiseerde Sportvisserij Nederland voor het 

eerst de ZomerVISkaravaan. In samenwerking met lokale 

hengelsportverenigingen werden in de eerste en laatste 

week van de zomervakantie op 22 locaties in Nederland 

eendaagse events voor kinderen gehouden. Tijdens de 

ZomerVISkaravaan konden kinderen in hun directe  

woonomgeving kennis maken met het sportvissen. 

Sportvisserij Nederland stond de verenigingen bij met  

de organisatie en uitvoering van de events, de communi

catie, de werving van kinderen en met materialen.  

Ruim 1.200 kinderen hebben hier aan deelgenomen.  

Elk event heeft aandacht opgeleverd in de lokale en 

soms ook regionale pers. 

Meer dan 600 vislessen op basisscholen

In 2019 werden in samenwerking met federaties en  

verenigingen liefst 618 vislessen op basisscholen gegeven. 

Hiermee werden ruim 14.000 kinderen bereikt. Een artikel 

in het Stekkie Magazine en de folders, die in het magazine 

waren bijgevoegd, hebben bijgedragen aan deze grote 

vraag naar vislessen. Dankzij de inzet van 102 VISmeesters 

en een veelvoud aan vrijwilligers leerden de kinderen 

veel over de onderwaterwereld en konden zij een paar 

uur vissen in een viswater dichtbij school. Als een 

hengelsportvereniging in het natraject van een visles een  

jeugdcursus organiseerde, werd dit vanuit Sportvisserij 

Nederland ondersteund met gratis hengelmateriaal.

Overig jeugdwerk

Daarnaast werden met diverse jeugdgerichte activiteiten 

door hengelsportverenigingen en federaties nog eens 

enkele duizenden kinderen bereikt. Het betreft hier open 

dagen, de aanwezigheid op jaarmarkten, jeugdwedstrijden 

en kijk, speel endoedagen. Voor al deze activiteiten is 

promotiemateriaal aangeleverd. Voorts kon men vanuit de 

extra gelden verkregen vanuit NOC*NSF bij Sportvisserij 

Nederland een subsidie krijgen voor de organisatie van 

de jeugdactiviteit. Ook werden hengelsportverenigingen 

gestimuleerd mee te doen aan activiteiten als de 

Nationale Hengelsportdag en de Nationale Sportweek.

Stekkie Magazine en Stekkie.nl

Alle 29.678 JeugdVISpashouders en ruim 

4.500 jeugdvergunninghouders ontvingen  

in 2019 vier keer het Stekkie Magazine. 

Hiermee wordt met hen contact onderhouden 

en voorlichting gegeven over het sportvissen. 

In 2019 is de vormgeving van het blad 

vernieuwd en het formaat vergroot van  

A5 naar A4.  

Stekkie.nl is de jeugdwebsite voor sport

vissers van 8 tot 14 jaar. Zij vinden er 

allerlei informatie over het sportvissen. Ook wordt  

achtergrondinformatie aangeboden over de artikelen in 

het Stekkie Magazine en met video’s gedetailleerder 

uitleg gegeven. Er is een spreekbeurtservice en er zijn 

leuke visfilmpjes te bekijken.

 

Stekkie Magazine wordt verstuurd naar alle JeugdVISpashouders • Mei 2010

ZOMERTIJD = VISTIJD! - STRUINEN OP KARPER - ZOMERVISKARAVAAN 

ZEEVISSEN IN DE ZOMER -  HET VOEDSEL VAN DE MEERVAL 

Vier keer per jaar jouw eigen visblad! • juli 2019

M A G A Z I N E

STEKKIE

POWERED BY:

Kinderen kennis laten maken met vissen tijdens  

de ZomerVISkaravaan.
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 HOOFDSTUK 6

Wedstrijden



Het wedstrijdjaar 2019 kende meerdere hoogtepunten. Frank van der Schaft werd in Zuid-Afrika 
wereldkampioen Feedervissen en Ramon Ansing liet zich in Ierland kronen tot Europees kampioen 
dobbervissen. Het eerste officiële NK Streetfishing werd georganiseerd, Sportvisserij Nederland voer 
mee op de Sportboot tijdens de Canal Pride in Amsterdam en er deden maar liefst tien federatieve 
jeugdteams mee aan de landelijke teamcompetities.

Nederlands goud op Europees en Wereldkampioenschap

Het jaar 2019 stond in het teken van de World Games:  

de zogenaamde Olympische Spelen van het vissen.  

Team Holland reisde met zes teams af naar ZuidAfrika 

om in even zoveel disciplines een gooi naar de wereldtitel 

te doen. Frank van der Schaft slaagde daar in. Tijdens het 

WK Feedervissen pakte hij individueel goud. Daarnaast 

won hij met zijn ploeg zilver in het teamklassement. 

Ramon Ansing won tijdens het Europees Kampioenschap 

in Ierland een individuele gouden plak en met zijn ploeg 

pakte hij het zilver. Daarnaast werd een bronzen medaille 

behaald op het WK Junioren Zoet U20.

Nieuw: Nederlands kampioenschap Streetfishing

In 2019 vond het eerste officiële Nederlands 

Kampioenschap Streetfishing plaats. Een discipline die  

al tijden populair is –en daarmee groeiende– onder met 

name jeugdige sportvissers. Sportvisserij Nederland 

organiseerde samen met de Snoekstudiegroep 

NederlandBelgië en de Amsterdamse Hengelsport 

Vereniging dit eerste prestigieuze kampioenschap dat 

werd gehouden in de grachten van Amsterdam. In de 

stromende regen wisten de 50 deelnemende koppels 

ruim 200 roofvissen te vangen. Derek Drabbe en  

Todd Kraneborg – Team Bream – deden dit het beste  

en gingen met de gouden medaille naar huis.

Vergroten en verbinden breedtesport

Sportvisserij Nederland en de federaties investeren ook 

in de breedtesport. Zo had de Finale Federatief Club

kampioenschap dit jaar een recordaantal van 180 deel

nemers en deden er maar liefst tien federatieve jeugd

teams mee aan de verschillende nationale competities. 

De federatieve wedstrijdcoaches die sinds 2018 zijn 

aangesteld, spelen hierbij een grote rol. Zij vormen een 

belangrijke schakel tussen talenten op regionaal niveau 

die meer en beter willen wedstrijdvissen en de landelijke 

competities. In iedere federatie werden daartoe extra 

activiteiten georganiseerd voor talenten, zoals clinics en 

laagdrempelige wedstrijden (Youth Challenge). 

Links: Frank van der Schaft, wereldkampioen feedervissen.

Rechts: Ramon Ansing, Europees kampioen dobbervissen.
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Uitbreiding (inter)nationale wedstrijdtrajecten

Dankzij extra gelden verkregen via NOC*NSF / 

Nederlandse Loterij kon Sportvisserij Nederland in 2019 

voor ruim 250.000 euro toezeggingen doen aan de 

federaties Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij 

Limburg en Sportvisserij Zuidwest Nederland om de 

komende twee jaar de wedstrijdtrajecten aan respectie

velijk het VeendamMusselkanaal, het Lateraalkanaal en 

het Kanaal door Voorne te verbeteren en uit te breiden.

Topsport festiviteiten 

De vierde editie van het Sportvisserij Nederland Topsport  

gala vond plaats in Papendal. Ruim 450 genodigden uit 

de wedstrijdvisserij zagen de 

nationale en internationale 

prijswinnaars hier gehuldigd 

worden door Studio Sport 

presentator Sjoerd van 

Ramshorst. Tot sportman, 

sportvrouw en sporttalent 

van het jaar werden 

respectievelijk gekozen 

Frank van der Schaft,  

Kira Epping en Nick Eestermans. Hans Keijman ontving 

de oeuvreprijs voor zijn decennia lange inzet als 

vrijwilliger in de nationale wedstrijdorganisatie. 

De internationale prestaties die Team Holland boekte, 

blijven ook buiten de hengelsport niet onopgemerkt.  

Zo waren wereldkampioen Frank van der Schaft en 

Europees Kampioen Ramon Ansing te gast bij het 

NOC*NSF/NOS Sportgala en had Sportvisserij Nederland 

een ruime (wedstrijd)afvaardiging present op de eerste 

Sportboot tijdens de Canal Pride in Amsterdam voor 

meer LHBTIacceptie in de sport. 

Beleidsplan ‘Als Team naar de Top’

De laatste fase van het beleidsplan ‘Als Team naar de 

Top, 2016 – 2020’ is aangebroken. Tot nu toe zijn er 

prestigieuze internationale prijzen behaald en werd  

het wedstrijdvissen in teamverband geïntroduceerd.  

De doelstelling om meer deelname aan wedstrijden te 

genereren verdient in de laatste fase van het beleidsplan 

nog wat extra aandacht. De deelnemersaantallen zijn 

over het algemeen licht gestegen, maar dit komt voor

namelijk door de fragmentatie van de wedstrijdsport 

(meer disciplines). Naast werving is ook een plan 

gemaakt om komend jaar kadervorming voor coaches  

en wedstrijdorganisatie verder uit te bouwen.

Partners in wedstrijdsport 

Sportvisserij Nederland kan al deze prestaties en  

ontwikkelingen niet bereiken zonder de support van 

verschillende partners in de wedstrijdsport. Dit betreft 

EVEZET als sponsor van alle zoetwatercompetities 

(Nationale Teamcompetitie, Nationale Teamcompetitie 

Dames en U20 en de Nationale Teamcompetitie Feeder) 

en Team Holland Junioren Zoet (U20 en U25). Voor de 

Feederploeg van Team Holland heeft Sportvisserij 

Nederland een goede partner gevonden in Preston 

Innovations. SD Sportswear (met name het merk Acerbis) 

verzorgt als partner alle wedstrijdkleding voor Team 

Holland. 

Sjoerd van Ramshorst en Frank van der Schaft tijdens 

het Topsportgala.

Het wedstrijdtraject Kanaal door Voorne wordt verbeterd.



Resultaten nationale wedstrijden

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

 = aantal deelnemers | ex = exemplaren gevangen vis |
kl.pnt = klassementspunten | gr = gewicht in grammen gevangen vis

Open Nationaal Kampioenschap Dames 

31 augustus  Pr. Margrietkanaal, Kootstertille

ONK Dames: 19    (2018: 33)

1 Anja Groot, SV MidWest Nederland 5.875 gr

2 Mandy Swart, SV ZuidWest Nederland 3.435 gr

3 Tatiana Timoshkina, SV Limburg 1.900 gr

Open Nationaal Kampioenschap Heren

31 augustus  Pr. Margrietkanaal, Kootstertille

ONK Heren: 115    (2018: 112) 

1 Stefan Hooyman, SV MidWest Nederland 9.550 gr

2 Richard Sanders, SV GroningenDrenthe 8.165 gr

3 Jeffrey Bakkernes, SV OostNederland 3.050 gr

Open Nationaal Kampioenschap Feeder

1 september  Pr. Margrietkanaal, Kootstertille

ONK Feeder: 112    (2018: 101) 

1 Johan Weering, SV GroningenDrenthe 21.060 gr

2 JanBart Uuldersma, SV GroningenDrenthe 14.240 gr

3 Charlie van Rhee, SV Limburg 10.635 gr

14 september – Noord Hollandskanaal (Graftdijk)

ONK Teams: 15 teams (2018: 17) 

1 Evezet Maver Fishing Team  SV Oost Nederland 20 pnt 26.105 gr.

2 MaverZammataro  SV Groningen Drenthe 21 pnt 24.795 gr.

3 Evezet Maver HS Veendam/W  SV Groningen Drenthe 23 pnt 27.665 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Junioren 

15 september – Noord Hollandskanaal (Graftdijk)

U25: 20 t/m 24 jaar – 3 vakken

ONK Jun. U25: 18    (2018: 26) 

1 Jesse Averdijk, SV OostNederland 15.075 gr

2 Vasco Besseling, SV GroningenDrenthe 11.220 gr

3 Juul Slabbers, SV Limburg 5.220 gr

U20: 15 t/m 19 jaar – 3 vakken

ONK Jun. U20: 41    (2018: 53) 

1 Bram Theunissen, SV Limburg 21.100 gr

2 Kevin Bruggink, HSF Midden Nederland 7.925 gr

3 Daan van Wijlick, SV Limburg 7.445 gr

U15: t/m 14 jaar – 3 vakken 

ONK Jun. U15: 31    (2018: 40)

1 Diesel Westerhoff, SV Limburg 6.580 gr

2 Dylan Dams, SV OostNederland 5.345 gr

3 Ties Dekkers, HSF midden Nederland 3.565 gr
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Finale Federatief Clubkampioenschap

26 oktober  Lage Vaart, Almere

Maximaal twee clubs met max 15    per federatie

180     13 clubs

1 HSV Kennemerland, SV MidWest Nederland 177 pnt

2 HSV Blankvoorn, SV Groningen Drenthe 174 pnt

3 Sikkens Hengelsport Ver., SV MidWest Nederland 168 pnt

Final Open NK Streetfishing

9 november  Amsterdam

NK Streetfishing: 50 koppels

1 Team Bream 286 pnt

 Derek Drabbe en Todd Kraneborg

2 Lagerweij Hengelsport Predator Team 279 pnt

 Frans Hogeterp en Peter Goosens

3 Straatschoffies 269 pnt

 Joep Mafait en Dennis Horvath 

NK Vliegvissen 

10 november  Baggelhuizen

NK Vliegvissen: 58    (2018: 47) 

1 Peter Elberse 10 pnt

2 René Koops 11 pnt

3 Bert Schmidt 23 pnt

NK Baarsvissen

7 oktober  Water HSV De Poel

NK Baarsvissen: 54    (2018: 51)

1 Henk Roos, HSV Edam 145 stuks

2 Jeroen Buijs, HSV de Ringdijk 130 stuks

3 Thom Groot, HSV de Sander 123 stuks

De deelnemers aan het nieuwe NK Streetfishing in Amsterdam.



Nationale Teamcompetitie Zoetwatervissen

TTC Dobber: 6 wedstrijden van april t/m oktober

114    (2018: 127) / 16 teams (2018: 19)

Teams: 

1 Team Maver Zammataro 140,5 kl.pnt 144.550 gr

 Bestaande uit: Stefan Altena, Bert Aufderhaar, 

 Martijn Bakker, Patrick   Broekhuizen, Leo Koot, 

 Patrick Mulder, Peter Post en John Vasse

2 Team Limburg  1145 kl.pnt 158.175 gr

3 De Goudvisjes 159 kl.pnt 159.275 gr

Individueel:

1 Danny Flipsen, Team Limburg 18 kl.pnt 42.165 gr

2 Sjors Milder, De Goudvisjes 10 kl.pnt 42.460 gr

3 Ramon Ansing, De Goudvisjes 12 kl.pnt 37.405 gr

TTC Dobber Dames + U20 teams: 4 wedstrijden van mei t/m september

65    (2018: 69) / 14 teams (2018: 16)

Teams: 

1 Turbo Team 60 pnt 112.230 gr

 Bestaande uit: Anja Groot, Mandy Swart, Twan Swart,

 Floor Verhoeven, Brynn Klootwijk en coach Peter Swart

2 Free Angels 85 pnt 86.310 gr

3 Sportvisserij Fryslân 86 pnt 90.570 gr

Individueel:

1 Anja Groot, Turbo Team 3 pnt 35.085 gr

2 Kira Epping, Talententeam Groningen Drenthe 4 pnt 32.745 gr

3 Ingeborg Audenaerd, Free Angels 5 pnt  17.925 gr

TTC Feeder: 6 wedstrijden van maart t/m oktober

45    (2018: 52) / 7 teams (2018: 8)

Teams: 

1 Dutch Feeder Squad 74 pnt 146.355 gr

 Bestaande uit: Marcel Boel, Arjan Klop, 

 Theo Leijrik, Jan Willem Nijkamp, 

 Frank van der Schaft, Jurgen Spierings

2 Team JWP Waterservice 87 pnt 149.255 gr

3 Team Preston Innovations 91 pnt 129.830 gr

Individueel:

1 Martijn Kroes, Team JWP Waterservice 6 pnt 35.780 gr

2 Ramon Ansing, Team JWP Waterservice 7 pnt 45.105 gr

3 Frank van der Schaft, Dutch Feeder Squad 7 pnt  32.580 gr

NK Kustvissen 

Junioren

3 wedstrijddagen: 11 mei, 21 sept. en 16 nov. 

U21: 14    (2018: 13)

1 Ivan Gabrielse 12 pnt 796 cm

2 Adriaan Lingen 17 pnt 542 cm

3 Mats Blok 24 pnt 644 cm
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U16: 11     (2018: 12)

1 Roland Peene 13 pnt 525 cm

2 Daan Ranzijn 14 pnt  646 cm

3 Jari Duindam 15 pnt 389 cm

Dames

3 wedstrijddagen: 11 mei, 21 sept. en 16 nov. 

9    (2018: 17)

1 Francis Danen 17 pnt 528 cm

2 Ellen van Es 17 pnt 522 cm

3 Elaine Vredenburg 17 pnt 424 cm

Open NK Kustvissen

9 november  Noordwijk

ONK 95    (2018: 101)

Individueel:

1 Jurgen van Rijswijk, SV Zuidwest Nederland  305 pnt     13 ex

2 Laurence Pijnen, SV Zuidwest Nederland  300 pnt     11 ex

3 Michel Mosselman, SV Zuidwest Nederland  267 pnt     11 ex

Nationale Teamcompetitie Kustvissen 

151    / 21 teams (2018: 35) 

Teams:

1 HSV Westkapelle Team  115 pnt

 Bestaande uit: Kristiaan Minderhoud, 

 Joeri Minderhoud, Jackie Minderhoud, Frank Peene,

  Klaas Winter, Rico 't Mannetje, Marijn Gabriëlse

2 Team Hengelsport Westland   17 pnt

3 Team Nightwish  28 pnt

Individueel:

1 Johan Rombouts, Team Hengelsport Westland  24 pnt

2 Kees Westdorp, Team Hengelsport Westland 33 pnt

3 Klaas Winter, HSV Westkapelle Team  135 pnt

NK Bootvissen

3 wedstrijddagen: 7 en 28 april en 2 juni

20    (2018: 20)

1 Remco Geuze 146 ex 21 kl.pnt

2 Albert leeuwis 143 ex 24 kl.pnt

3 Pim Troost 139 ex 24 kl.pnt

Masterboot

3 wedstrijddagen: 3 november, 1 en 8 december

10    

1 Pim Troost 120 ex 20 kl.pnt

2 Sjaak Verburg 107 ex 23 kl.pnt

3 Ernest Ripson 117 ex 24 kl.pnt

 



Resultaten internationale wedstrijden

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

Zoetwatervissen
WK Karper

10  13 februari: Zuid Afrika, Bloemhof Dam  24 teams  

20e plaats

WK Masters

14  15 februari: Zuid Afrika, Vereeniging/Vaal River   

9 teams  7e plaats

WK Dames 

14  15 februari: Zuid Afrika, Vereeniging/Vaal River   

10 teams  10e plaats

WK Feeder

16  17 februari: Zuid Afrika, Bloemhof Dam   

20 teams  2e plaats

Team bestaande uit: Ramon Ansing, Marco Hofman,  

Theo Leijrik, Frank van der Schaft, Arnout van der Stadt 

en coach Jan van Schendel

1e plaats individueel: Frank van der Schaft

WK Feeder Korpsen (Dutch Feeder Squad)

18  19 mei, Portugal, Cabeçao  15 landen  4e plaats

WK Karper Dames

25 mei  2 juni, Frankrijk, Villeneuve  5 landen  5e plaats

EK Senioren

29  30 juni: Ierland, Lower River Bann   

17 landen  3e plaats

Team bestaande uit: Ramon Ansing, Frans van Berkel, 

Meindert de Boer, Stefan Hooyman, Ramon Pasmans, 

Peter Post

coaches Jan van Schendel en Stefan Verhoeven

1e plaats individueel: Ramon Ansing

EK Vliegvissen

1  7 juni: Montenegro  20 landen  18e plaats

WK Korpsen (Evezet Trabucco Team)

20  21 juli: Kroatië, Prelog/Orehovica Channel   

30 landen  16e plaats

Meerlanden Dobber Junioren

18  19 oktober, België, Gent  4 landen, 2e plaats

WK Junioren/Beloften

10  11 augustus: Spanje, Ciudad Real/El Vicario 

U20: 12 landen  3e plaats

Team bestaande uit: Collin Besseling, Nick Eestermans, 

Dirk Joosten, Twan Swart, Roy Vaanholt

coaches Ron Steijvers en John Savelkoul

U25: 14 landen  8e plaats

WK Senioren

7  8 september: Servië, Novi Sad/Canal DTD   

32 landen  6e plaats

Interland N/D Heren

26  27 oktober: Nederland, Noord Hollandskanaal   

1e plaats

Het WK Junioren in Spanje.
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Interland N/D Dames

26  27 oktober: Nederland, Noord Hollandskanaal   

1e plaats

Interland N/D Masters

26  27 oktober: Duitsland, Dortmund  1e plaats

Walterland Feeder (Team Preston Innovations)

14  19 oktober: Hongarije  27 team  9e plaats

2e plaats individueel: Danny van den Ende

WK Vliegvissen

30 november  8 december: Australië, Tasmania  

22 landen  16e plaats

Zoutwatervissen
WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren 

8  15 februari: Zuid Afrika, Langebaan  18 landen   

5e plaats

 

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames 

8  15 februari: Zuid Afrika, Langebaan – 12 landen – 

 6e plaats 

Meerlanden Bootvissen

7  9 juni: Duitsland, Burgstaaken/Fehmarn   

4 landen  1e plaats

3e plaats individueel: Eric Goossens

WK Bootvissen 

21  28 september: Italië, Gallipoli – 14 landen – 12e plaats 

Interland Kustvissen - Engeland-België-Nederland

27  29 september, Engeland  3 landen – 2e plaats

1e plaats individueel: Erik Hollestelle

2e plaats individueel: Kees Gillissen

WK Kustvissen Junioren

12  19 oktober: Italië 

U16: 8 landen – 7e plaats

U21: 7 landen – 4e plaats

WK Kustvissen Korpsen

28 oktober  4 november, Frankrijk, Dunkerke – 21 teams 

– 4e en 6e plaats

Het WK Kustvissen in ZuidAfrika.
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Organisatie
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Sportvisserij Nederland is de landelijk 
over koepelende vereniging van 7 regionale 
hengelsportfederaties, 3 landelijke specialisten-
organisaties, 769 lokale hengelsport-
verenigingen en bijna 600.000 aangesloten 
sportvissers. Zij zet zich in om de belangen  
van de sportvisserij te behartigen. Het doel is 
goede mogelijkheden voor de visstand en  
sportvissers in Nederland te behouden en 
verder te ontwikkelen. 
Het beleid wordt bepaald door de algemene 
ledenvergadering. Het beleid wordt voorbereid 
en uitgevoerd door het bureau van de vereniging 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Sportvisserij Nederland is lid van het NOC*NSF, 
de European Anglers Alliance en de internatio-
nale viswedstrijdorganisatie CIPS.

Bestuur

Het landelijk bestuur kwam in 2019 acht keer in  

vergadering bijeen.  

Veel werd gesproken over het proces van organisatie

ontwikkeling om de sportvisserij in Nederland de 

komende twee jaar toekomstbestendig te maken.  

Als externe begeleiders werden Marjan Olfers, hoogleraar 

Sport en Recht, en Berend Rubingh, expert veranderings

management verenigingen, aangesteld. Gesprekken met 

federaties werden gevoerd. Doelstellingen en een plan van 

aanpak werden geformuleerd. Een Organisatie Ontwikkel 

Groep (OOG) werd benoemd. Tevens werd als bouwsteen 

door het Mulier Instituut een onderzoek naar de wensen 

van de hengelsportverenigingen uitgevoerd. Eerder was al 

landelijk onderzoek naar de wensen van de sportvissers 

gedaan. 

Vanwege het proces van 

organisatieontwikkeling werd 

besloten nog niet te starten 

met het opstellen van een 

nieuw meerjarenbeleidsplan. 

De jaarstukken voor de leden

vergadering werden door het 

bestuur voorbereid. Geregeld 

werd gesproken over de voortgang van de werkzaamheden 

door het bureau en de ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Besloten werd over de besteding van ruim 1 miljoen euro 

extra gelden verkregen vanuit NOC*NSF / Nederlandse 

Loterij ten dienste van de sportvisserij. Ook werd een 

toetsingskader voor de subsidiëring van nationale  

wedstrijdtrajecten vastgesteld en werd subsidie toegekend 

aan drie federaties voor de verbetering / uitbreiding van 

de wedstrijdtrajecten aan het Lateraalkanaal, Veendam

Musselkanaal en het Kanaal door Voorne. Voorts werd 

gesproken over hoofddoelen en het jaarplan 2020, evenals 

over de verbinding met grote hengelsportverenigingen. 



Tijdens de jaarlijkse bestuursevaluatie werd het eigen 

functioneren getoetst aan de thema’s verantwoordelijkheid 

nemen, democratie, transparantie, maatschappij en 

integriteit.

Algemene ledenvergadering

Op 22 juni werd in congrescentrum Papendal de algemene 

ledenvergadering gehouden. Met het jaarverslag en de 

jaarrekening 2018 werd ingestemd en de bijgestelde 

begroting en jaarplan 2020 werden goedgekeurd.  

Voorts werd besloten tot afschaffing van de Financiële 

Beleidsadviescommissie. Gediscussieerd werd over het 

proces organisatieontwikkeling. 

Penningmeester Marcel Hölterhoff werd voor een tweede 

bestuurstermijn van drie jaar herbenoemd. Ook werden 

de federatieve afgevaardigden in het bestuur weer voor 

een jaar benoemd. Obe Veldman volgde als afgevaardigde 

vanuit Sportvisserij Fryslân Harrie Holtman op.  

Kasper Doornbusch beëindigde zijn bestuurslidmaat

schap in oktober.

Voorafgaand aan de ledenvergadering werd in het  

congrescentrum Papendal een themadag ‘Toekomst 

sportvisserij’ georganiseerd, waaraan meer dan 200 

hengelsportbestuurders en vrijwilligers deelnamen. 

Gedachten werden gewisseld over de organisatie

ontwikkeling en er waren tal van inspiratie en discussie

sessies over thema’s als uitwisseling viswateren,  

beroepsvisserij, jeugdwerk, wedstrijden, visstandbeheer, 

controle, lobby lokaal en de mogelijkheden voor de  

hengelsport van gemeentelijke buurtsportcoaches.

Erespelden

Peter Dohmen en Pierre Bronsgeest ontvingen tijdens de 

themadag uit handen van voorzitter Marjan van Kampen 

de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland voor 

hun grote verdienste op het gebied van voorlichting en 

promotie van de hengelsport. Frank van der Schaft 

ontving op het topsportgala in december de zilveren 

erespeld voor het behalen van de wereldtitel feeder

vissen in ZuidAfrika eerder in het jaar.

Bureau

Door de landelijke en federatieve medewerkers werd 

intensief samengewerkt om de doelen en activiteiten op 

de vele werkvelden te realiseren. Geregeld vond er  

zogenaamd beroepskrachtenoverleg plaats.

Geïnvesteerd werd in diverse opleidingen voor de  

medewerkers. Alle medewerkers kregen een reanimatie

training en ook moest iedereen een cursus awareness 

volgen om een veilige omgang met data en het digitale 

verkeer te bevorderen.

In 2019 ging één medewerker met pensioen en één 

medewerker vond een nieuwe werkkring. Beide vacatures 

werden opgevuld. Verder werd een nieuwe medewerker 

aangetrokken voor extra beleidsmatige en federatieve 

ondersteuning. Tevens werd een zieke medewerker 

gedeeltelijk vervangen.

Als vertrouwenscontactpersoon waren drie medewerkers 

actief. Zij kregen hiervoor een training. Conform de 

richtlijnen van NOC*NSF werd gewerkt en er werd een 

koppeling gelegd met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Ieder kwartaal vond overleg plaats tussen de personeels

vertegenwoordiging en de directeur.

Het ziekteverzuim over 2019 betrof 3,5%. Eind 2019 telde 

het bureau 47,9 fte. 

Pierre Bronsgeest (links) en Peter Dohmen (rechts) 

ontvingen de gouden erespeld van voorzitter Marjan van 

Kampen.

Discussie op themadag ‘Toekomst sportvisserij’.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

ACTIVA (€)  31 december 2019  31 december 2018

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Hard en software 215.877 274.373

Inventaris 50.062 50.583

Voer en vaartuigen 26.399 44.227

292.338 369.183

Vlottende activa

Vorderingen 2

Debiteuren 3 137.958 172.323

Overige vorderingen en overlopende activa 4 1.447.215 1.345.029

1.585.174 1.517.352

Liquide middelen 5 7.935.926 7.174.376

9.813.437 9.060.911

PASSIVA (€)  31 december 2018  31 december 2017

Eigen vermogen (vrij besteedbaar) 6 6.074.838 5.886.039

Kortlopende schulden 7

Crediteuren 328.103 458.324

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8 207.930 197.787

Overige schulden en overlopende passiva 9 3.202.566 2.518.761

3.738.599 3.174.872

9.813.437 9.060.911
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Staat van baten en lasten over 2019

(€)

Resultaat 

2019 

Bijgestelde 

Begroting 

2019

Verschil 

begroting/

resultaat

2019

Resultaat 

2018

Baten

Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas) 8.912.801 8.541.500 371.301 8.044.920

Algemeen / vereniging 25.920 20.000 5.920 26.762

NOC*NSF / Nederlandse loterij 11 1.197.382 1.200.000 2.618 1.194.559

Onderzoek en Advisering 197.024 110.000 87.024 177.888

Communicatie 583.247 600.000 16.753 572.702

Educatie 1.210 5.000 3.790 6.980

Wedstrijden 56.398 80.000 23.602 68.997

10.973.983 10.556.500 417.483 10.092.808

Lasten

Algemeen / vereniging 215.653 190.000 25.653 177.145

NOC*NSF Contributie 12 125.250 140.000 14.750 137.596

NOC*NSF Besteding extra gelden 13 871.173 1.060.000 188.827 883.232

Belangenbehartiging 93.203 85.000 8.203 63.202

Onderzoek en Advisering 607.573 505.000 102.573 364.968

Visdocumenten en controle 1.704.518 1.635.000 69.518 1.692.139

Communicatie 1.729.246 1.690.000 39.246 1.749.298

Educatie 35.966 40.000 4.034 36.667

Wedstrijden 539.279 515.000 24.279 396.699

5.921.861 5.860.000 61.861 5.500.946

Personeelskosten 10 3.890.631 3.725.000 165.631 3.533.154

Afschrijvingen materiële vaste activa 156.092 160.000 3.908 158.459

Overige bedrijfskosten 829.262 815.000 14.262 840.667

Som der bedrijfskosten 4.875.985 4.700.000 175.985 4.532.281

Saldo voor financiële baten en lasten 176.137 3.500 179.637 59.582

Financiële baten en lasten 12.662 5.000 4.784 1.061

Saldo na financiële baten en lasten 188.799 1.500 184.421 60.643

Verkoop / Koerswijziging effecten 0 0 0 23.982

Saldo van baten en lasten 188.799 1.500 184.421 84.625

Resultaatbestemming:

 toevoeging bestemmingsreserve 50.000 50.000

 toevoeging algemene reserve 138.799 34.625

188.799 84.625



Bestuur en commissieleden (per juni 2020)

Bestuur Sportvisserij Nederland

Voorzitter

Mevr. M.J.P. (Marjan) van KampenNouwen

Vice voorzitter / Communicatie 

Dhr. P.P. (Peter Paul) Blommers

Vice voorzitter / Water, visserij en visstandbeleid

Vacature

Penningmeester

Dhr. drs. M.E. (Marcel) Hölterhoff

Ambtelijk secretaris

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

E. bongers@sportvisserijnederland.nl

Afgevaardigd vanuit de leden federaties

Sportvisserij Fryslân

Dhr. O.P. (Obe) Veldman

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Dhr. G. (Gezinus) Martens

Sportvisserij Oost-Nederland

Dhr. J. (Jan) Telleman

Sportvisserij MidWest Nederland

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

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Dhr. B. (Bennie) van Til

Sportvisserij Zuidwest Nederland

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

Sportvisserij Limburg

Mevr. ir. C.P. (Cornel) van SchayckNeeft

Erelid

Dhr. A.J. (Nol) Sweep

Commissaris wedstrijden 

Zoet

Willem Raven

Zout

Wim Kruining

COW-leden

Zoet

Chris Groen

Wietze de Haan

Hans Koning

Bart Schipper

Dirk Vaatstra

Joep Vissers

Mark Zwaan

Zout

Rens de Jong

Sjon Janssen 

Hendrik Moolevliet

Rindert Procee

Gerrit van der Vliet

Coaches

Zoetwatervissen

Senioren

Jan van Schendel

Stefan Verhoeven

Masters

Albert Meijer

Junioren

Dieter Friederichs

John Savelkoul

Ron Steijvers 

Zoutwatervissen

Bootvissen

Henri Karremans

Kustvissen Senioren

Arthur van Tienen 

Kustvissen Dames

Marcel Noort

Kustvissen Junioren

Martin van der Drift

Corné Westerlaken 
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Bureau Sportvisserij Nederland (per juni 2020)

Joop Bongers, directeur

Afdeling Bedrijfsvoering

Simone van den Essenburg (hoofd)

Sandra AlthofWilmot Joke Knaap

Evert Dijkhof Tineke Prins

Michaéla van Driel Ankie Steenbeek

Paulien Frentz Maikel Stegeman

Astrid Galis René Veltman

Lindsay de Haan Emmy de Wit

Cluster Visdocumenten

Gerben Koopmans (hoofd)

Jody Bekker Edith Snijders

Paula Klarenbeek Kitty Zaal

Ruud Pannekeet 

Afdeling Belangenbehartiging

Fred Bloot (adjunctdirecteur)

Ruben Bil Nynke LelyStraatsma

Marco Kraal Jaap Quak

Daniël Leeuwestein David Vertegaal

Afdeling Onderzoek en Advisering

Jan Kamman (hoofd)

Roland van Aalderen Gerard de Laak

Marcus de Boer  Willem Romeijn

Niels Brevé Remko Verspui

Emiel Derks Robert Weijman

Gerrit van Eck  Paul Wijmans

Willie van Emmerik Thijs van den Acker (tot 31 aug)

Connie Kolfschoten 

Afdeling Communicatie en Educatie

Onno Terlouw (hoofd)

Joran Bal George Hampsink 

Pieter Beelen Daniël Weijers

Danny Bok Robert de Wilt

Bard Borger Bert Zoetemeyer

Gerwin Gerlach 

 

Cluster Wedstrijden

Piëtte van Hoorn (hoofd)

Toine Aarts Adrie van der VeenSpeek 

Alisha Hansma (tot 30 okt) Marijn Zaal

Frank Berteling 

beleidsmedewerker / fed. ondersteuning



Overzicht aantal afgenomen VISpassen

Het totaal aantal sportvissers aangesloten bij de 

hengelsportverenigingen (VISpas, JeugdVISpas en Extra 

VISpas) steeg in 2019 met 3,65 % ten opzichte van 2018. 

In 2019 zijn er door Sportvisserij Nederland 47.069 

Kleine VISpassen verstrekt aan sportvissers die niet zijn 

aangesloten bij een hengelsportvereniging.

Er werden aan VISpassen en Kleine VISpassen in 2019 

totaal 594.515 stuks uitgegeven. Dit is een stijging van 

15.104 stuks ten opzichte van 2018, wat neer komt op een 

stijging van 2,61 %. 

Het aantal aangesloten hengelsportverenigingen nam 

met veertien hengelsportverenigingen af in vergelijking 

tot 2018. 

 

Uitgegeven toestemmingen

2016 2017 2018 2019

MeeVIStoestemming 9.982 9.826 10.288 13.011

NachtVIStoestemming 44.330 47.206 49.497 62.430

Derde Hengeltoestemming 17.251 18.575 19.620 22.927

Federatie 2005 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal 
verenigingen 

eind 2019

Groningen-Drenthe 44.993 49.928 48.229 48.584 48.724 50.033 155

Friesland 23.229 35.061 34.817 34.704 35.030 36.192   30

Oost-Nederland 54.653 72.985 72.051 71.639 72.898 75.410   69

MidWest Nederland 75.283 135.067 132.886 132.457 133.892 136.868   99

Midden Nederland 31.548 44.325 44.003 44.948 45.340 48.769   95

Zuidwest Nederland 109.693 156.112 153.870 154.340 157.578 162.779 215

Limburg 22.954 31.175 31.972 33.641 34.695 37.395 106

Subtotaal 362.353 524.653 517.828 520.313 528.157 547.446 769

Kleine VISpas - 63.951 58.442 54.364 51.254 47.069

Totaal 588.604 576.270 574.677 579.411 594.515
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Nationaal

Sportvisserij Nederland

Leyenseweg 115, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven

T. 0306058400

E. info@sportvisserijnederland.nl 

I. www.sportvisserijnederland.nl

Vertrouwenscontactpersoon

T. 030 3030900

De Karper Sportvisserij Nederland (DeKSN)

E. info@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. 0264834400

E. info@nocnsf.nl

I. www.nocnsf.nl

Vertrouwenscontactpersoon

T. 09002025590

European Anglers Alliance (EAA)

Rue de la Loi 81a, B1040 Brussels, Belgium

T. +32 (0) 2 725 11 15

E. info@eaaeurope.eu

I. www.eaaeurope.org 

Confédération Internationale de la Pêche 

Sportive (CIPS)

Viale Tiziano, 70, IT  00196 Roma, Italia

T. +39 06 879 805 147

I. www.cipsfips.com 

E.  cipssecretariat@cipsfips.com of  

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl

Regionale hengelsportfederaties

Sportvisserij Fryslân

O.P. Veldman (wnd. voorzitter)

Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou 

T. 0566624455

E. info@visseninfriesland.nl 

I. www.visseninfriesland.nl 

Sportvisserij Groningen Drenthe

G. Martens (voorzitter)

Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo 

T. 0592542890

E. info@vissen.nl 

I. www.vissen.nl 

Sportvisserij Oost-Nederland

J. Telleman (voorzitter)

Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte

T. 0572363370

E. info@sportvisserijoostnederland.nl 

I. www.sportvisserijoostnederland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland  

F. Jager (voorzitter)

Kantoor: Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest 

T. 0251318882

E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl 

I. www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Hengelsportfederatie Midden Nederland

B. van Til (voorzitter) 

Kantoor: Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort 

T. 0263212045

E. info@hfmiddennederland.nl 

I. www.hfmiddennederland.nl

Sportvisserij Zuidwest Nederland

R. Schreuders (voorzitter)

Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen 

T. 0162687260

E. info@sportvisserijzwn.nl 

I. www.sportvisserijzwn.nl

Sportvisserij Limburg

C. van SchayckNeeft (wnd. voorzitter)

Kantoor: Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond 

T. 0475350053

E. info@sportvisserijlimburg.nl 

I. www.sportvisserijlimburg.nl 

Adressen sportvisserijorganisaties



Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl


