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Na de enorme ledenwinst in 2020 werd ook in 2021 weer een groei van het aantal aangesloten
sportvissers gerealiseerd. Mede dankzij corona, promotie en het behoud van leden door de
ledenadministratie service groeide het aantal VISpashouders met 11.631 tot 704.776 aangesloten
sportvissers. Dankzij samenwerking met vele partijen op het vlak van onderzoek, waterbeheer,
natuur, sport, recreatie en gezondheid verstevigde de sportvisserij haar netwerk en draagvlak in
de samenleving.

Bijzondere acties
Diverse acties werden door Sportvisserij Nederland
ingezet om minder bedeelde groepen in de samenleving
de gelegenheid te bieden tot sportvissen. Om intens van
de natuur onder water te genieten, te ontspannen,
gezelligheid en sociale contacten te ervaren. In Utrecht
zijn visactiviteiten georganiseerd voor kansarme jeugd,
via de stichting Kinderen van de Voedselbank is gratis
voorlichting en hengelmateriaal verstrekt aan 750 kinderen
die graag wilden vissen, en samen met verzorgingste
huizen vonden verspreid over het land visuitjes voor
ouderen plaats. Met de penitentiaire inrichting
Veenhuizen werd een project gestart om middels
sportvissen de re-integratie van gedetineerden in de
samenleving te bevorderen. Ook werd overleg en onder
zoek gestart om veteranen met PTSS via het sportvissen
te helpen.

In beeld
Via de eigen televisieprogramma’s VIS TV en VIS TV XL
op RTL7, VISvrouwen op RTL4, eigen magazines, websites,
social media, vloggers, de theatershow VIS! van Marco
Kraal en vrije publiciteit werden vele Nederlanders bereikt
met voorlichting over de hengelsport. Ingezet is op
positieve beeldvorming over wat de sportvissers beweegt
en hoe er als hengelsport wordt bijgedragen aan maat
schappelijke thema’s zoals eenzaamheid, integratie,
ontspanning, gezondheid, natuurontwikkeling en economie.
Om kennis te verkrijgen over het leven onder water en
goed te leren vissen zijn voor de jeugd tal van activiteiten
georganiseerd. Er werden vislessen op basisscholen
verzorgd, de zomerVISkaravaan trok in de zomervakantie
door het land en veel jeugdactiviteiten van hengelsport
verenigingen zijn ondersteund. Ook werden speciaal
voor de jeugd nieuwe YouTube filmpjes ontwikkeld met
als titel 'Vissen Doe Je Zo'.
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Genieten aan zee en in het binnenwater

Om geleidelijk de sportvisserijdeelname onder vrouwen
te vergroten is het televisieprogramma VISvrouwen
ingezet, evenals Hét VISblad en social media. In drie jaar
tijd steeg het aantal vrouwelijke aangesloten sportvissers
van 29.000 naar maar liefst 39.000 personen (34%).
Hier is nog een forse groei mogelijk.
Om het buitenlands vistoerisme naar Nederland te stimu
leren is het project Fishing in Holland voortgezet. Hierbij
wordt de gelijknamige, meertalige website gebruikt en
werden in 2021 circa 50 artikelen over het vissen in
Nederland in buitenlandse hengelsportbladen geplaatst.
In de hengelsportmedia werd veel aandacht besteed aan
verantwoord vissen en het naleven van de gedragscodes.
Ook is een meerjarige schoonmaakcampagne Vang5
gestart, waarmee iedere sportvisser wordt opgeroepen
na zijn visdag 5 minuten te nemen om afval rond de
visstek op te ruimen.
Ondersteuning aan hengelsportverenigingen
Ruim 300 hengelsportverenigingen werden door
Sportvisserij Nederland geholpen bij hun verenigings
activiteiten. Diverse opleidingen voor vrijwilligers werden
verzorgd, promotiematerialen werden geleverd, juridisch
advies werd gegeven en onderzoek werd gedaan om
knelpunten in viswateren op te lossen. Tal van projecten
werden gesubsidieerd om viswateren te verbeteren,
overmatige watervegetatie te verwijderen, hengelsport
voorzieningen aan te leggen, karpers uit te zetten en
visvijvers bij te voeren.

Speciaal voor hengelsportverenigingen is een pilotproject
‘verenigingsondersteuning’ gestart om tijdelijk met vier
extra medewerkers te helpen bij het werven van vrij
willigers, het opzetten van verenigingsactiviteiten en
verbindingen te leggen met lokale overheid (buurtsport
coaches, ambtenaren en wethouders Sport).
Onderzoek
In grote watersystemen in heel Nederland is door
Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan naar de
visstand. Van Waddenzee tot Voordelta, IJsselmeer
en Randmeren, Overijsselse Vecht en Waal, en van de
Gronings-Drentse beken tot beken in Limburg. Veelal
gebeurde dit in samenwerking met waterbeheerders als
Rijkswaterstaat en waterschappen, provincies, natuur
organisaties en universiteiten. Een aantal onderzoeken
was internationaal van karakter. Veel onderzoek was
gericht op zwemroutes van vis en het verbeteren van de
migratiemogelijkheden en de inrichting van de wateren.
Het onderzoek betrof vele vissoorten zoals brasem,
snoek, paling, zalm, zeeforel, winde, elft, houting,
zeebaars, haaien en roggen.
Belangenbehartiging
Van internationaal tot lokaal niveau zijn door medewerkers
van Sportvisserij Nederland contacten met overheden
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onderhouden om zo goed mogelijk beleid voor de hengel
sport te borgen. Ook maakt Sportvisserij Nederland deel
uit van de internationale Rijn- en Maascommissie en de
coalities Wadden Natuurlijk en Blauwe Hart Natuurlijk
(IJsselmeergebied). Vaak ging het om de verbetering van
watersystemen en het tegengaan van bedreigingen door
andere watergebruikers, watervervuiling, waterkracht
centrales, gemalen en verstuwing. Ook moesten beper
kingen voor de hengelsport worden gekeerd, zoals
geringe quota voor zeebaars en te grote visserijvrijezones
bij vispassages. Een tiental hengelsportverenigingen is
bijgestaan om negatief en ongefundeerd dierenwelzijns
beleid van gemeenten ten aanzien van de hengelsport te
voorkomen.
Nederlandse wereldkampioenen
De Nederlandse wedstrijdcompetities konden ondanks
corona door Sportvisserij Nederland allemaal worden
georganiseerd, zij het dat wedstrijddata soms moesten
worden verplaatst. Helaas werd de organisatie van het
eerste WK Streetfishing in Nederland door de CIPS
vanwege corona gecanceld en doorgeschoven naar 2022.
De organisatie van het WK Dames bij Lelystad kon wel
doorgang vinden en was -met veel publiciteit- zeer
geslaagd. De Nederlandse Floor Verhoeven won hier
individueel de wereldtitel. Bij het WK Feedervissen in

Zorg voor vis en water

Bulgarije wist het Nederlandse team JWP Waterservice in
een veld van 34 deelnemende landen ook knap het goud
te veroveren.
Organisatie ontwikkeling
In 2021 werden de eerste besluiten genomen in het
proces van organisatie ontwikkeling om de overkoepe
lende organisaties Sportvisserij Nederland en de zeven
federaties toekomstbestendig te maken. Het advies
bestaande uit vijf -opvolgende- scenario’s van de externe
adviseurs werd in juni uitgebracht en breed besproken
met bestuurders en medewerkers van de hengelsport
organisaties. Op basis hiervan werd besloten te starten
met de uitvoering van scenario 2: het meer uniformeren
en/of centraliseren van processen en activiteiten bij de
federaties en Sportvisserij Nederland. Tevens zou scenario
3 -een meer onafhankelijke bestuursstructuur bij
Sportvisserij Nederland- en een deel van scenario 4 -een
zogenaamd dubbellidmaatschap van sportvissers om
landelijk geldend volgens het verenigingsrecht ernstige
misdragingen te kunnen aanpakken- worden uitgewerkt.
De sportvisserijorganisatie in Nederland is momenteel
stevig gegrondvest om de belangen van de sportvissers
en een goede visstand zo goed mogelijk te kunnen
dienen. Een goede samenwerking binnen de hengelsport
en met andere sectoren blijft hierbij essentieel.

Marjan van Kampen
Voorzitter

Joop Bongers
Directeur
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Belangen
behartiging

Sportvisserij en maatschappij
Om de sportvisserij te optimaliseren en te
borgen wordt door Sportvisserij Nederland
ingezet op de internationale, landelijke,
regionale en lokale politiek. Bij de laatste twee
gebeurt dit in samenwerking met federaties en
hengelsportverenigingen. Belangrijke thema’s
zijn regelgeving, waterkwaliteit, beleid grote
wateren, ruimtelijk beleid, vismigratie, gezondheid
en dierenwelzijn. Landelijk worden hiertoe
contacten onderhouden met onder meer de
commissies Visserij, Water en Sport van de
Tweede Kamer en de ministeries van LNV,
I&W en VWS.

In verschillende projecten worden hengelsportverenigingen
gestimuleerd tot meer samenwerking met de lokale
overheid op terreinen van sport-, bewegings- en
gezondheidsvraagstukken.

Samenwerking
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Veel regelgeving wat betreft water (Kaderrichtlijn
Water), natuur (Natura 2000 en Vogelhabitatrichtlijn,
bescherming van trekvissen), milieu (loodvrij) en visserij
(bescherming aal, vangstquota’s, subsidies) komt vanuit
de Europese Unie. In samenwerking met de European
Anglers Alliance spant Sportvisserij Nederland zich in
om hier een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
Diverse coalities
Voor de verbetering van de visstand en recreatie
mogelijkheden op de Wadden en in het IJsselmeergebied
maakt Sportvisserij Nederland deel uit van de Coalitie
Wadden Natuurlijk respectievelijk de Coalitie Blauwe Hart
Natuurlijk. Deze laatste is een samenwerkingsverband
van acht landelijke en provinciale natuurorganisaties.
Sportvisserij Nederland verzorgt het voorzitterschap.
Mede in samenwerking met de World Fish Migration
Foundation wordt gewerkt aan bestuurlijk bewustzijn
en het verbeteren van de vismigratiemogelijkheden in
Nederland.
NOC*NSF
Om de belangen van de hengelsport te borgen wordt
samen met NOC*NSF actief ingezet voor een gezamen
lijke lobby bij verschillende overheidsniveaus. Via nationale,
provinciale en lokale Sportakkoorden wordt ingezet op
o.a. een meer beweegvriendelijke, recreatief te gebruiken
buitenruimte inclusief de wateren.
NL Buiten
Binnen de coalitie NL Buiten, een samenwerking van
natuur-, recreatie- en terreinbeherende organisaties,
wordt gewerkt aan een plan voor een betere toegankelijk
heid van de buitenruimte en meer natuurontwikkeling.

Inzet voor
sportvisser en vis

Maatwerk rondom vismigratievoorzieningen
Het voornemen van het ministerie van LNV om generieke
visserijvrije zones van 250 meter aan weerszijden van
vispassages in te stellen zou een grote groep sportvissers
onnodig beperken in het uitoefenen van hun hobby. De in
december 2020 -op aangeven van Sportvisserij
Nederland- aangenomen motie van de VVD en het CDA,
die vraagt om maatwerk qua grootte van de visserijvrije
zone rondom vismigratievoorzieningen, werd in eerste
instantie niet uitgevoerd door minister Schouten van
LNV. Door interventie van Sportvisserij Nederland in
2021 is maatwerk voor de visserijvrije zones weer op
de agenda van het ministerie van LNV komen te staan.
Er vinden besprekingen met het ministerie plaats om te
kijken naar mogelijkheden van maatwerk per watertype.
Door het lang demissionair zijn van de regering is dit
onderwerp eind 2021 overgedragen aan de nieuwe minister
van LNV.
Waterplanten
Samen met diverse provincies, gemeenten en de
waterrecreatiesector heeft Sportvisserij Nederland zich
ingespannen om beleidsmatig via de politiek de water
plantenoverlast te verminderen. Ook wordt in het zuidelijk
IJsselmeergebied samengewerkt met publieke en private
partijen om hier de overmatige waterplantengroei terug
te dringen. In 2021 is een gezamenlijk lobbytraject
opgezet om tot oplossingen te komen.

Vitaliseren verenigingen
In september startte het pilotproject ‘Vitaliseren
hengelsportverenigingen’ gezamenlijk met drie federaties.
Doel is om bij hengelsportverenigingen en federaties de
zichtbaarheid van de hengelsport te vergroten en de
contacten met lokale politici aan te gaan. Deze laatsten
worden geïnformeerd over het belang van de hengelsport
voor de sportvissers en over de inspanningen voor de
visstand. Zo wordt kennis gedeeld met gemeenten over
de bestaande Visserijwet en regelgeving, gedragscodes,
voorlichting, educatie, controle en handhaving, die mede
gericht zijn op het borgen van welzijn voor de vis tijdens
het sportvissen. Hiervoor zijn vier adviseurs aangesteld
die elk 15 hengelsportverenigingen ondersteunen met
het verenigingsbeleid, waaronder het werven van
bestuurders en vrijwilligers, het komen tot meer
activiteiten en de verbinding met de gemeenten.
Maatschappelijke acceptatie
Bestaande initiatieven van de hengelsport op het gebied
van gezondheid en natuur zijn extra onder de aandacht
gebracht bij bestuurders en beleidsmakers. Dit om de
hengelsport sterker positief maatschappelijk en politiek/
bestuurlijk te verankeren.

Hengelsportsportcoördinator gemeente Den Haag
In nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland
heeft de gemeente Den Haag als eerste gemeente een
deeltijdfunctie toegekend aan de hengelsport. Samen
met de hengelsportvereniging Groene Hart - Den Haag
gaat deze sportcoördinator de hengelsport ondersteunen
met hengelsportactiviteiten in verschillende wijken.
Daarnaast wordt de hengelsportvereniging ondersteund
bij onder meer haar vrijwilligersbeleid.
Kinderen van de Voedselbank
Ieder jaar rondom de zomervakantie start de Stichting
Kinderen van de Voedselbank een project om kinderen
buiten actief bezig te laten zijn in hun vakantie. Jaarlijks
bedient de stichting ruim 18.000 kinderen. Dit jaar is
samengewerkt met Sportvisserij Nederland en zijn 750
hengelsportsets ter beschikking gesteld.
Dierenwelzijn en hengelsport
In het kader van het dierenwelzijnsvraagstuk startte
Sportvisserij Nederland een structureel overleg met
andere relevante organisaties (zoals dierentuinen,
hippische bond, duivensport, KNJV) om ervaringen en
aanpak met elkaar te delen. Daarnaast vindt overleg
plaats met de Raad voor Dierenaangelegenheden en
soms met de stichting Dierenbescherming. Een aantal
hengelsportverenigingen is met succes bijgestaan in hun
lobby naar de gemeentelijke politiek, daar waar gemeente
lijk beleid dreigde tot beperkingen voor de hengelsport.
Richting sportvissers wordt actief gewerkt aan bewust
wording ten aanzien van dierenwelzijn door middel van

Verantwoord omgaan
met vis

voorlichting en educatie zoals het inzetten van de juiste
vistechnieken. Hierop vindt actieve controle en handhaving
plaats door boa’s en verenigingscontroleurs.
Het aantal calamiteitenteams met sportvissers is lokaal
en regionaal uitgebreid om vissen in nood te redden,
bijvoorbeeld als er zuurstofloosheid in een water is.
Sporten voor een toekomst
In Utrecht zijn diverse hengelsportactiviteiten georgani
seerd voor deelnemers met een achterstand tot de maat
schappij. Met ondersteuning van Sportvisserij Nederland
en de Stichting Life Goals ondernamen de Algemene
Utrechtse Hengelsportvereniging en Team S.V.E.T.
(Sporten voor een Toekomst) activiteiten. Deelnemers
kampen vaak met dak- of thuisloosheid, verslavings
problematiek of klachten als depressie of burn-out.
Hengelsport als positieve hulp bij PTSS
Met diverse veteranenorganisaties zoals Vereniging
De Gewonde Soldaat en Healing Waters Nederland, is
een samenwerking aangegaan om te onderzoeken hoe
de hengelsport kan bijdragen aan de gezondheid
van veteranen en van veteranen die kampen met
PTSS-gerelateerde klachten.
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Project gevangeniswezen Veenhuizen
De penitentiaire inrichting Veenhuizen is een samen
werking aangegaan met Sportvisserij Nederland,
Sportvisserij Groningen Drenthe, Hengelsportvereniging
Veenhuizen en de Harkboot B.V. De hengelsport wordt
ingezet als middel voor gedetineerden om te re-integreren.
Er is een programma ontwikkeld waarin de hengelsport
de verbindende factor is en waarbij sociale en praktische
vaardigheden worden opgedaan. Het doel is om kennis
op te doen ten aanzien van de organisatie rondom
hengelsportactiviteiten, kennis over visstand- en oever
beheer en communicatievaardigheden. Hiermee wordt
de doorstroom bewerkstelligd richting een zinvolle
vrijetijdsbesteding en betaald werk na detentie.

Zee
Waddenzee
Daar waar natuurbelangen en vis- en visserijbelangen
elkaar raken, wordt samengewerkt met coalitiepartners.
Dit jaar betrof dat vooral de garnalenvisserij in de
Waddenzee. Sportvisserij Nederland leverde een bijdrage
aan de totstandkoming van een nationale Garnalenvisie
gericht op een duurzamer ecosysteem.
Bezwaar werd aangetekend tegen de Agenda voor het
Waddengebied 2050 met hierin het voornemen om de

Penitentiaire Inrichting
Veenhuizen

IJsselmeervisserij

Windparken

mechanische pierenwinning voor de hengelsport per
2030 uit te bannen.
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Windparken
Voor het medegebruik van windparken door sportvissers
wordt in het Noordzeeakkoord gesteld dat de sportvisserij
zich moet beperken tot de doorvaartcorridors.
Sportvisserij Nederland heeft bezwaar gemaakt tegen
het voornemen en verzocht tot verruiming van de sport
vismogelijkheden in windparken. Het plan moet formeel
nog worden bekrachtigd in het Nationaal Waterprogramma
2022-2027. Voor parken die dicht bij de kust zijn gelegen
is gesproken met de betreffende provincies.

Vismigratie
Sportvisserij Nederland werkt samen met de World Fish
Migration Foundation (WFMF) om gezamenlijke doelen
voor een gezonde (trek)visstand in de wateren te
bespoedigen. Een van de doelen is het verwijderen van
overtollige stuwen en dammen in watersystemen.
Een stagiair heeft onder begeleiding WFMF en
Sportvisserij Nederland een onderzoek uitgevoerd hoe
sportvissers een positieve rol kunnen spelen in het
herstellen van de verbindingen van de wateren om zo
ruim baan te bieden aan trekvis. Dit onderzoek was
via de European Anglers Alliance (EAA) gericht op
meerdere landen.

IJsselmeer
Verduurzaming IJsselmeervisserij
Bij het Actieplan ‘Toekomstbestendig visserijbeheer
IJsselmeergebied’ is Sportvisserij Nederland betrokken
bij de inhoudelijke uitwerking en het bestuurlijk overleg
daarover. In dit project werken samen de Nederlandse
Vissersbond, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij
Nederland, Stichting Transitie IJsselmeer, Wageningen
Marine Research, de omliggende provincies, Rijkswaterstaat
en het ministerie van LNV. Het aantal in te zetten staande
netten en het aantal dagen waarop zegens mogen
worden gebruikt door de beroepsvisserij zijn beperkt.
Er zijn kennisdocumenten opgesteld, gepresenteerd en

Ambitieagenda IJsselmeergebied 2050. Via de coalitie
Blauwe Hart levert Sportvisserij Nederland inhoudelijke
inbreng bij omvangrijke en langjarige initiatieven als
‘Wieringerhoek’, de ‘Marker Wadden’, de ‘Friese
IJsselmeerkust’ en ‘Oostvaardersoevers’ om meer
ondiepe, productieve waterzones gekoppeld aan het
IJsselmeer te realiseren. Samen met Rijkswaterstaat en
kennisinstellingen zijn drie studenten begeleid bij hun
visgerichte afstudeeronderwerpen in het Markermeer.
Ruimtelijke kwaliteit Markermeer
Met de provincie Noord-Holland als trekker, is het
programma Ruimtelijke Kwaliteit kustzone HoornAmsterdam verder in uitvoering gekomen. Hierbij worden

Handhaving

onder meer onderzocht de mogelijke verbindingen met
achteroevers en binnendijkse wateren. Naast kennisinbreng
ondersteunt Sportvisserij Nederland met het opzetten
van onderzoekprogramma’s in het kader van ‘leren door
te doen’.
Werken met waterlandschappen
Sportvisserij Nederland neemt deel aan het project
‘Werken met Waterlandschappen’, deelgebied voor- en
achteroevers bij Andijk. Dit samen met de Universiteit
Wageningen, Deltares en Natuurmonumenten. Er wordt
kennis ingebracht over visecologie en sportvisserij. In
september is een quick-scan uitgevoerd naar de visstand
in het onderzoeksgebied.

Juridische zaken
Sportvisserij Nederland heeft juristen in dienst die zowel
individuele sportvissers adviseren als hengelsport
verenigingen en federaties. Geadviseerd werd onder meer
over de bescherming van viswateren en het aquatisch
milieu. Daarnaast worden cursussen gegeven op gebied
van controle en handhaving. Er werd dit jaar 17 maal
juridisch geprocedeerd om de belangen van de hengel
sport te beschermen. Het merendeel is met succes
afgerond.

besproken. Snoekbaars, brasem, visproductie, draag
kracht van het water en vangstregistratie als bouwsteen
voor het visserijbeheer, zijn de belangrijke thema’s.
Hiermee wordt samen met de beroepsvisserij de basis
gelegd voor een experimenteel visplan. Dit project wordt
financieel mede mogelijk gemaakt door de Europese
Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
in het programma ‘Wetenschap en visserij’.

Waterkrachtcentrales visvriendelijk
Er zijn acties ondernomen om nieuwe waterkrachtcentrales
alleen te realiseren als deze visvriendelijk zijn. Daarnaast
waren er inspanningen om bestaande centrales vis
vriendelijker te maken. Dit jaar hebben deze inspanningen
geleid tot strengere vergunningen voor de bestaande
grote centrales in de Nederlandse rivieren.

Ambitieagenda IJsselmeergebied 2050
De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW),
regio IJsselmeergebied, is onderdeel van de

Tegengaan beperking visrechten
Ook zijn er diverse procedures gevoerd om de beperking
van sportvisserijmogelijkheden tegen te gaan. Zo is bij de

Kamer voor de Binnenvisserij en verschillende rechtbanken
geprocedeerd. Dit heeft onder meer geleid tot behoud
van visrechten voor de hengelsport in Utrecht en Wilnis.
Meer handhaving
Voorlichting wordt verzorgd (via televisie, YouTube,
tijdschriften, influencers, opleiding- en begeleidings
projecten) om sportvissers goed en verantwoord te laten
vissen en de gedragscode recreatieve visserij van de FAO
na te leven. Het gaat hierbij zowel om dierenwelzijn als
een correct gedrag in de natuur.
Door het verzorgen van opleidingen, het geven van sub
sidie, de registratie van controles en het versterken van
de samenwerking met de politie is de handhavingscapa
citeit door eigen boa’s en hengelsportcontroleurs verder
uitgebouwd. Via het werkgeversoverleg groene boa’s is
ingezet richting politiek en de ministeries J&V en LNV
om een zo sterk mogelijke positie en ondersteuning te
krijgen voor deze boa’s.

HOOFDSTUK 3
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Onderzoek
& Advisering

maar ook opvallend veel exoten, zoals zonnebaars en
zwartbekgrondel. Daarnaast is een eDNA metabarcodingonderzoek uitgevoerd, hierbij is DNA van 33 vissoorten
aangetroffen.
Visstandonderzoek benedenrivieren
In opdracht van het ministerie van LNV is door
Wageningen Marine Research (WMR) en ATKB eind 2019
een veldonderzoek naar de visstand uitgevoerd in het
benedenrivierengebied. Sportvisserij Nederland heeft
samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland uitgebreide
feedback gegeven op de verschillende conceptrapportages.

Meervalmeldpunt

Ter verbetering van de sportvisserij en de visstand in Nederland voert Sportvisserij Nederland
onderzoeken uit en geeft adviezen aan hengelsportorganisaties en waterbeheerders. Er wordt
gewerkt aan veel verschillende projecten: van het optimaliseren van het beheer van visvijvers
tot migratieonderzoek van haaien met satellite tags.

Onderzoeken
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Swimway Waddenzee
Menselijk ingrijpen in het natuurlijke systeem van de
Waddenzee heeft ervoor gezorgd dat de functies voor vis
onder druk zijn komen te staan. Dit is duidelijk te zien
aan de achteruitgang van de bestanden, ook worden de
vissen gemiddeld kleiner. Om het tij te keren wordt de
laatste jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van de
kinderkamerfunctie van de Waddenzee. Langs de gehele
Waddenzee kustlijn wordt de verbinding met het binnen
dijkse zoete water verbeterd, ook wordt gewerkt aan herstel
van schelpdierbanken. Van al deze maatregelen is echter
niet bekend wat ze betekenen voor de vis in de diverse
levensfasen (paai, opgroei, foerageer en overwintering).
Swimway Waddenzee onderzoekt wat de bottlenecks zijn
voor vis in de Waddenzee en hoe daar door middel van
beheer iets aan kan worden gedaan. Initiatiefnemer van
dit project is de Waddenvereniging. Sportvisserij
Nederland neemt deel aan het deelproject ‘Hoe gebruiken
grote vissen de Waddenzee.’

Vismonitoring rond de Marker Wadden
Voor de vierde keer vond vismonitoring plaats rondom
het nieuwe eilandengebied Marker Wadden in het
Markermeer. Tot nu toe zijn er 25 vissoorten gevangen
met behulp van verschillende vismethodes. In 2021 waren
baars, zwartbekgrondel en spiering de meest gevangen
soorten. Voor het eerst was niet één exotische soort
dominant aanwezig. De oevers aan de buitenzijde van de
eilanden bestaan grotendeels nog uit kaal zand, waardoor
er hier weinig schuilmogelijkheden zijn voor jonge vis.
Zij werden aan de buitenzijde dan ook niet veel aange
troffen, in tegenstelling tot de ondiepten binnen de
Marker Wadden.
Visserijkundig onderzoek en eDNA in de Swalm
Elke drie jaar wordt op verzoek van HSV De Swalm in het
najaar visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de Swalm.
Dit jaar zijn 30 verschillende vissoorten gevangen, vooral
typische beekvissen zoals serpeling, kopvoorn en barbeel

Meervalmeldpunt
De Europese meerval (Siluris glanis) is in ons land nog
steeds in opkomst. Waar de een de meerval als een aan
winst voor de hengelsport beschouwt, is de ander juist
bezorgd over diens invloed op de visstand. Sportvisserij
Nederland is in 2021 een verspreidingsonderzoek begonnen

-net als tien jaar geleden- zodat de ontwikkeling van
het meervalbestand kan worden bepaald. Sportvissers
konden via een speciaal meldpunt hun vangsten van
meerval doorgeven. Naast dit meldpunt worden ook
vangsten meegenomen in de rapportage van bemonste
ringen en vangsten die zijn geplaatst op MijnVISmaat.
Dierproeven
Omdat Sportvisserij Nederland een vergunning heeft
via de Wet op de Dierproeven (WoD) is het mogelijk om
ontheffingen voor onderzoeksprojecten aan te vragen bij
de Centrale Commissie Dierproeven en na goedkeuring
(zelfstandig) uit te voeren.
Hiermee konden migratieonderzoeken plaatsvinden in
het systeem Lauwersmeer-Peizerdiep, de Overijsselse
Vecht en het stroomgebied van de Westerwoldse Aa.
Diverse vissen zijn gemerkt zoals blankvoorn, rivierprik,
schieraal, kwabaal, winde en smolts van zeeforel.

Vismigratie
Groen Blauwe Rijn Alliantie
In de Duits–Nederlandse grensregio liep van 2017-2021
het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA). In de
GBRA hebben tien partners uit Nederland en Duitsland
gezamenlijk gewerkt aan de versterking van de grens
overschrijdende ecologische verbindingen, kennisont
wikkeling over uiterwaardontwikkeling, otterbestanden
en (trek)vismigratie. Het project is gefinancierd vanuit
het Europese Interreg-programma DeutschlandNederland met cofinanciering van de provincie
Gelderland. Binnen GBRA zijn door Sportvisserij
Nederland verschillende deelprojecten uitgevoerd:
Ankerkuilvisserij
In de Waal bij Tiel en in de Beneden Rijn in Duitsland bij
Grieth zijn twee ankerkuilvisserijen uitgevoerd. Hierbij
werd gevist op stroomafwaarts trekkende vissen.
Verschillende migrerende vissoorten zijn gevangen zoals

zalm, elft, zeeforel, houting en zeeprik. Een onverwachte,
schrikbarende bijvangst van het onderzoek was de
enorme hoeveelheid plastic afval. Al het aangetroffen
plastic werd opgeslagen en door Rijkswaterstaat onder
zocht op herkomst en fractie.
Elft
Aan het herstel van de elft in de Rijn wordt via uitzet
programma’s al meer dan 15 jaar gewerkt. Sportvisserij
Nederland is hierbij partner. Uit genetische analyses is
een groep terugkerende vissen geïdentificeerd, die niet
kan worden gekoppeld aan het DNA van de gebruikte
ouderdieren in Frankrijk. Het GBRA-project werd op 1 juni
afgesloten met het - voor het eerst in Nederland- uitzetten
van 80.000 elftenlarven (Alosa alosa) bij Nijmegen. Dit
gebeurde onder grote mediabelangstelling door Hubert
Bruls, burgemeester van Nijmegen en Donné Slangen,
directeur Natuur en Biodiversiteit van LNV.

hydrofoonnetwerk, waardoor de knelpunten voor vis
migratie van het systeem kunnen worden geanalyseerd.
De lopende monitoring van zuurstofgehaltes, tempera
tuur, ijzergehalte en macrofauna in de bovenlopen van
het Peizerdiep is doorgezet. Ook is gemonitord op de
aanwezigheid van zeeforel met een speciaal ontwikkelde
qPCR eDNA analyse. Om de habitat voor stroom
minnende vis in het Lieversche Diep te verbeteren zijn
de grindbanken met 210 m3 grind hersteld. In het
Lauwersmeer is 1.000 kg volwassen forel uitgezet voor
de sportvisserij. Het project Vissen voor Verbinding
wordt gesubsidieerd door het Waddenfonds.
Swimway Vecht
Knakaal
Knakaal
In februari kwamen er meldingen uit Duitsland en
Nederland van mechanisch beschadigde (geknakte)
schieralen. De dieren werden met tientallen per kribvak
aangetroffen op de hoogwaterlijn van de Beneden-Rijn
in Noordrijn-Westfalen en langs de Waal bij Lent. Uit
onderzoek blijkt dat de verwondingen alleen machinaal
veroorzaakt kunnen zijn. Onder leiding van RAVON en
Sportvisserij Nederland zijn 50 vrijwilligers actief geweest.
Met een onderzoekskit en handleiding bezochten zij diverse
locaties (Gendtse Waard, Tiel, Pannerdensch Kanaal),
maar daar bleven vondsten van geknakte alen uit.
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Vissen voor Verbinding
Voor het project Vissen voor Verbinding zijn in april 150
smolts van zeeforel -voorzien van VEMCO- en PIT-tag
zenders- uitgezet in de bovenlopen van het Peizerdiepsysteem om de stroomafwaartse migratie te monitoren.
In het voorjaar zijn 71 windes en 4 rivierprikken gezen
derd. Van al deze dieren zijn data verzameld op het

Vissen voor Verbinding

Swimway Vecht
Het project Swimway Vecht is een meerjarig vismigratieonderzoek in de Overijsselse Vecht waar van verschillende
vissoorten de stroomop- en afwaartse migratie via de
vismigratievoorzieningen wordt gevolgd bij alle barrières.
Deze internationale samenwerking telt veertien partners
waaronder Sportvisserij Nederland, Sportvisserij OostNederland, Waterschap Vechtstromen, Waterschap
Drents Overijsselse Delta en de Duitse waterbeheerders
en sportvisserijorganisaties. Financiering van het project
vindt plaats door Life IP Deltanatuur.
In januari en februari 2021 zijn de laatste windes en
kwabalen van het project gemerkt tijdens hun paaitrek.
In totaal zijn daarmee 257 vissen gemerkt. In mei zijn alle
data over de migratie van deze vissen van de ontvangers
verzameld en is gestart met de dataverwerking en
analyse van de resultaten. Het eindrapport verschijnt
begin 2022. Aanvullend detailonderzoek werd uitgevoerd
naar het gebruik van de vistrap bij stuw Vechterweerd en
naar de drie nevengeulen in de Vecht. Met het projectteam
vond een werkbezoek plaats aan Schüttorf (D) waar de

stuw in de Vecht geheel is vervangen voor een
vismigratievoorziening.
Ruim Baan voor Vis 2.0
In Noordoost-Groningen ligt de Westerwoldse Aa, de
benedenloop van de Ruiten Aa.
In dit grote samenwerkingsproject verzorgt Sportvisserij
Nederland het onderzoek naar de migratie van blankvoorn
en schieraal. Hiervoor zijn in 2021 40 schieralen en acht
blankvoorns gezenderd om hun zwemroutes te kunnen
bepalen. Het project Ruim Baan voor Vis 2.0 wordt
gesubsidieerd door het Waddenfonds.
Bestandschatting brasem zuidelijke Randmeren
Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland
en de twee beroepsvissers van de zuidelijke Randmeren
(Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) voeren een
4-jarig onderzoek uit naar de visstand in deze wateren.
In de periode 2018-2022 wordt door de twee beroepsvissers
geen schubvis met sleepnetten onttrokken en wordt de
visstand bemonsterd. Het blijkt dat er thans een flink
brasembestand in deze wateren zwemt en dat er uitwis
seling van brasem is naar naastgelegen wateren (met name
Markermeer). Er werd een digitale (video)presentatie
gegeven aan geïnteresseerde sportvissers en
hengelsportverenigingen en het toekomstig visstand
beheer werd besproken.
Brasemmigratie Randmeren
In het IJsselmeergebied loopt een onderzoek naar de
brasemmigratie door Wageningen Marine Research (100
gezenderde brasems). Sportvisserij Nederland richt zich
op 60 gezenderde brasems in de zuidelijke Randmeren.
Door 24 hydrofoons rondom de Randmeren en het
Markermeer worden deze gezenderde vissen gevolgd.
Van alle gezenderde vissen bevindt zich nog 72% in de
Randmeren (Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw).
Daarnaast is 13% in het Markermeer gesignaleerd en 13%
in andere wateren. Er is migratie van de Randmeren naar
de omringende wateren, waarbij de gezenderde vissen
soms ook weer terugkeren naar de Randmeren.

Haringvlietsluizen op een kier
Na intensieve lobby -o.a. door Sportvisserij Nederlandgaan sinds 2019 de Haringvlietsluizen geregeld op een
kier zodat trekvissen kunnen migreren tussen de Rijn,
de Maas en de Noordzee. Het lerend implementeren is
ingezet omdat er onzekerheden zijn over de inlaat van
zeewater in het Haringvliet voor zoetwaterinnamepunten
voor de landbouw en drinkwater. Rijkswaterstaat informeert
hierover regelmatig in de klankbordgroep Kier. In deze
werkgroep adviseert Sportvisserij Nederland over diverse
verbeteringen om te komen tot een permanente brakwater
zone en om een sterker en sneller herstel voor elkaar te
krijgen van de bestanden trekvissen in de Rijn en Maas.
Onderwatermonitoring salmoniden in de Geul
Samen met de VBC Geul is onderzoek gedaan naar de
terugkeer van volwassen salmoniden in de Geul. Het
onderzoek is uitgevoerd met behulp van de opstelling
van een onderwatercamera.
De monitoring vond plaats in het najaar van 2021, tijdens de
grootste stroomopwaartse trekperiode van de salmoniden.

Haringvliet

Visreddingsacties bij droogte

Er werden acht volwassen forellen gespot waarvan er zes
duidelijk stroomopwaarts migreerden. Volwassen zalmen
werden helaas niet gezien op de camera, wel veel juveniele
salmoniden. Daarnaast werden veel andere trekvissoorten
waargenomen zoals barbeel, serpeling en sneep.
Haaien en roggen terug in de Noordzee
Het merkprogramma van haaien en roggen in de
Noordzee loopt sinds tien jaar. Voor het eerst werden
in 2021 ook pijlstaartroggen voorzien van merkjes
(MiniPATs van WildLife Computers). De merkjes meten de
temperatuur en druk en laten na 385 dagen automatisch
los. De zenders gaan dan drijven en data uitzenden,
welke via een satelliet worden ontvangen. In juli bevonden
twee pijlstaartroggen zich in de Oosterschelde. In oktober
hadden zij deze zeearm verlaten en bevonden de roggen
zich in het Engelse Kanaal. De kennis die hiermee wordt
opgedaan helpt bij het beleid voor deze vissen in de
Noordzee. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij
de sportvissers in Zeeland, het initiatief van Sportvisserij
Nederland en Wageningen Marine Research en met
financiering van het Wereld Natuur Fonds.
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DNA-studie naar terugkeer van gevlekte gladde haai
Eerdere merkprogramma’s met 25 hengelcharters en vijf
commerciële vissers toonden aan dat de haaien in de zomer
maanden naar Zeeland zwemmen, om zich in de winter te
verspreiden over de Noordzee tot in de Golf van Biskaje.
Dit jaar werd door medewerkers van Sportvisserij
Nederland over de studie gepubliceerd in onder andere
Nature Today en was er aandacht voor dit project in de

Onderzoek naar haaien

regionale media van Zeeland. Voor het eerst werd ook
een haaienonderzoek uitgevoerd in het laboratorium
van de Universiteit Wageningen. Uit DNA-onderzoek van
vinknipjes werd niet duidelijk of er twee bestanden van
de gevlekte gladde haai voorkomen in de Noordzee.
Wetenschappelijke studie naar de steur
Een medewerker van Sportvisserij Nederland doet promotieonderzoek naar de herintroductie van de Europese steur
in de Rijn en de Noordzee. Dit wordt begeleid door de
vakgroepen Marine Animal Ecology en Aquaculture &
Fisheries van de Universiteit Wageningen. 2021 was het
tweede jaar van het onderzoek. Eind van het jaar werd
een eerste wetenschappelijk artikel geaccepteerd voor
publicatie in Biodiversity & Conservation, waarin het
historische voorkomen van de steur wordt beschreven.
Het artikel geeft inzicht in de handel in steur en in de
achteruitgang van de Europese steur.

Verbeteren
sportvisserijmogelijkheden grote rivieren

Verbetering visserijmogelijkheden
Droogte en vis
Droogte, een hoge watertemperatuur en een slechte
waterkwaliteit ondermijnen de visstand in Nederland. Om
als sportvisserij meer mogelijkheden te hebben om vis in
nood te redden zijn bij alle federaties en bij Sportvisserij
Nederland calamiteitenteams ingericht. Dit jaar werd
door Sportvisserij Nederland ruim een ton geïnvesteerd
in materiaal voor deze teams, zoals transportmiddelen,
beluchters om het zuurstofgehalte in het water te verhogen,
zegens en elektrovisapparatuur om vis in nood te kunnen
vangen en te verplaatsen naar een veiliger water. Verder
werd een brochure opgesteld om waterbeheerders en
gemeenten te bewegen om de wateren zo in te richten
dat ze beter bestand zijn tegen droogte.
Richtlijn Uitzet Karper
In diverse grote watersystemen werd, mede geadviseerd
door Sportvisserij Nederland, karper uitgezet om het
aandeel karper op peil te houden. Het gaat om relatief
geringe hoeveelheden karper, waarbij populaties worden
nagestreefd van circa vijf spiegelkarpers per hectare. De
samenwerking met de waterschappen en Rijkswaterstaat
verloopt meestal goed, hoewel sommige waterschappen
soms willen afwijken van de landelijk tussen Sportvisserij

Nederland, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen
afgesproken richtlijn. Nieuwe aanvragen zijn gehonoreerd
voor waterschap Zuiderzeeland, de Zandmaas en de
Randmeren.
Sportvisserijmogelijkheden grote rivieren
Sportvisserij Nederland heeft zich aangesloten bij de
Coalitie IRM, onderdeel van het programma Programma
Integraal Riviermanagement, een project van
Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.
Voor dit programma hebben Sportvisserij Nederland en
de federaties veel input geleverd. Het gaat onder meer
over de bereikbaarheid van rivieroevers en het advies
voor één visie en aanpak voor het hele rivierengebied.
Bij het programmateam Kaderrichtlijn Water van
Rijkswaterstaat zijn wensen kenbaar gemaakt voor
sportvissers in de ‘Klanteis specificaties’. Het gaat hierbij
om diverse plaatsen langs de rivieren waar natuur wordt
aangelegd. Via een online GIS-applicatie worden gegevens
vastgelegd, zoals de locaties van visstekken, wedstrijd
trajecten en trailerhellingen. De gegevens worden
gedeeld met Rijkswaterstaat en andere partijen,
zodat rekening kan worden gehouden met deze
sportvisserijlocaties.

Bescherming van de Rijn en de Maas
De Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn
(ICBR) is een internationaal samenwerkingsorgaan voor
alle Rijnoeverstaten (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg,
Nederland en Zwitserland). De ICBR ondersteunt invoering
van de Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn over
overstromingsrisico's. Dit jaar werden de werkoverleggen
uitsluitend online gehouden. Sportvisserij Nederland
heeft inzet geleverd bij diverse onderwerpen:
•	actualisatie van het Masterplan Trekvissen Rijn;
•	visserijvrije zones bij gemalen, sluizen, dammen,
stuwen en waterkrachtcentrales;
•	herintroductie van de Europese steur in de Rijn;
•	versterking van de bestanden elft, zalm en aal.
Er is een tweedaags webinar gehouden over het herstel
van stroomafwaartse vismigratie. Hierbij heeft
Sportvisserij Nederland geadviseerd over de juiste inrichting
van de vispassages bij de grote waterkrachtcentrales die
zich bevinden in de Rijn, de grote zijrivieren (Moezel,
Neckar, Main) en in de Rijntakken.
Sinds 2020 is Sportvisserij Nederland waarnemer bij de
Internationale Maascommissie (ICM). Voor de duur van
vier jaar wordt deelgenomen aan de vergaderingen van
de Projectgroep Ecologie (deskundigen op het gebied
van vis). Dit jaar werd ingesproken op het nieuwe
overstromingsbeheersplan en het concept
stroomgebiedsbeheersplan.
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Sportvisserij Nederland heeft een adviserende rol.
Het platform vismigratie heeft onder andere een route
kaart opgesteld voor trekvissen, zoals driedoornige
stekelbaars, aal en zalm. Er worden barrières gepriori
teerd op basis van de samenhang van de diverse
watersystemen en er wordt kennis en informatie gedeeld
om te komen tot kosten-efficiënte maatregelen.
Sportvisserij Op de Kaart: VISparels
Nederland is rijk aan stadswateren. Deze wateren in de
bebouwde kom zijn belangrijk voor de sportvisser, met
name de jeugd en ouderen. In deze wateren zijn vaak
te veel waterplanten, te weinig vis of is de oever dicht
gegroeid. Bij de Sportvisserij Op de Kaart-projecten zet
Sportvisserij Nederland zich in om deze wateren te
optimaliseren voor de sportvisser en zo een VISparel
voor jong en oud te realiseren. Dit in samenwerking met
de lokale hengelsportvereniging, federatie, gemeente en
het waterschap. Er zijn inmiddels 22 VISparels gerealiseerd,
waarvan negen nieuwe VISparels dit jaar.

Platform vismigratie Rijn-West
Rijn-West omvat met de Nederlandse delta van Maas
en Rijn, Nederrijn-Lek, Noordzeekanaal en Nieuwe
Waterweg, een omvangrijk gebied dat fungeert als de
toegangspoort voor trekvissen voor het hele
Rijnstroomgebied. In dit gebied werken waterschappen,
Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en Sportvisserij
Nederland samen om trekvissen te helpen om vrij te
kunnen bewegen tussen de diverse leefgebieden.

Nieuwe VISparels gerealiseerd in 2021

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
Sportviswateren hebben soms voorzieningen nodig
om de bereikbaarheid, bevisbaarheid of de visstand te
optimaliseren. Via het Fonds Verbetering Sportvisserij
mogelijkheden wordt de realisatie van dit soort

voorzieningen gestimuleerd door Sportvisserij Nederland.
Subsidies worden toegekend aan aangesloten
hengelsportverenigingen- en federaties. Dit jaar is
€ 94.800 toegekend, verdeeld over 19 projecten.

Overzicht goedgekeurde aanvragen 2021 Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
Plaats

Aanvrager

Project

Amersfoort

HSV Amersfoort

Aanleg 5 vissteigers

Axel

HSV G.O.A. Axel

Aanleg 10 loopsteigers

Best

HSV de Vriendschap

Aanleg vissenbossen

Breskens

HSV Ons Genoegen

Aanleg mindervalidesteiger

Budel

HSV 't Ringelseven

Vervangen bootsteiger

Surhuisterveen

Sportvisserij Fryslan

Aanleg mindervalidesteiger

Dokkum

Sportvisserij Fryslân

Aanleg mindervalidesteiger

Menaldum

Sportvisserij Fryslân

Aanleg mindervalidesteiger

Haps

HSV de Polder

Aanpassingen oever visvijver

Huissen

HSV Sint Petrus

Toekomstbestendig maken clubhuis

Kerkrade

EKH Goudwinde

Aanleg mindervalidesteiger en schuilplaatsen voor vis

Maarheeze

HSV 't Tipke

Aanleg dam door visvijver

Meijel

HSV de Noordervaart

Aanleg 40 vissteigers

Middelbeers

HSV de Drie Baarzen

Aanpassing grondwerk voor toegankelijkheid vijver

Zwarte Water

Sportvisserij Oost Nederland

Aanleg 17 stelconplaten visplaatsen

Lindenbeek

Sportvisserij Oost Nederland

Aanleg 30 vissteigers

Enterveen

Sportvisserij Oost Nederland

Aanleg visplaatsen

Riethoven

HSV 't Sonneke

Aanpassingen oever visvijver

Warmenhuizen

HSV Langedijker Sportvissers

Aanleg 14 visplaatsen

Uitzet karpers in visvijvers
Vanuit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
wordt ook subsidie beschikbaar gesteld voor het uitzetten
van kleine karpers in visvijvers. Deze zijn afkomstig uit de

Plaats

Naam

Vereniging

Berlikum

VISparel Hege Wier

HSV de Deinende Dobber

Damwâld

VISparel Dr. J. Botkepark

HSV Leeuwarden

Faenwâlden

VISparel Faenwâlden

HSV Leeuwarden

Uitzet karpertjes 2021

Aantal wateren

Heerenveen

Harrie Holtman VISparel

Sportvisserij Fryslân

17 verenigingen & 1 federatie

33

Helmond

VISparel Kasteel Noord

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Joure

VISparel Zuiderveld

HSV Joure

Oosterwolde

VISparel Prandingapark

HSV Ons Genoegen

Surhuisterveen

VISparel Surhuisterveen

HSV Surhuisterveen

Warmenhuizen

VISparel Heemtmeer

Langedijker Sportvissers e.o.

Het bedrijf CarpCare is ingehuurd om de gezondheid van
de uitgezette karpers en de waterkwaliteit te controleren.
Medio maart waren er problemen met geleverde karpers
bij 13 verenigingen. De karpers bleken een slechte conditie
te hebben. Bij de vijvers waar deze vissen zijn uitgezet,
zijn extra controles uitgevoerd en aan de verenigingen is

kweek en opgegroeid in vijvers. Door hun formaat
(vanaf 1 kg) zijn ze minder gevoelig voor predatie door
aalscholvers.

6.830 kg karper

gratis extra voer geleverd om de vissen in goede conditie
te krijgen.
Om de uitgezette vis in visvijvers in goede conditie te
houden wordt vaak bijvoeren geadviseerd. Door bij te

Totaaloverzicht bijvoeren 2021

Aantal wateren

59 verenigingen & 3 federaties

62

Korte Adviezen
Er zijn 23 zogenaamde Korte Adviezen uitgevoerd in 2021.
Hierbij krijgen hengelsportverenigingen -al dan niet na
een visserijkundig onderzoek- een adviesrapport hoe hun
viswater of de aanwezige visstand te verbeteren. Bij twee
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voeren wordt de draagkracht van het water verhoogd.
Vanuit het fonds is subsidie beschikbaar gesteld voor de
aanschaf van vijvervoer. Dit voer is centraal aangeschaft
bij CarpCare/Alltech en bij Lambers-Seghers.

9.875 kg Lambers-Seghers vijvervoer
23.020 kg CarpCare/Alltech pellets

projecten is met de sonar aangetoond dat er geen vis
aanwezig was of alleen grote vissen. Niet altijd is een
visserijkundig onderzoek noodzakelijk. Een milieumeting
kan in enkele uren worden uitgevoerd en geeft soms ook
inzicht in de (on)mogelijkheden voor visstandbeheer.

Plaats

Water

Aanvrager

Fort Abcoude

Abcoude

Stichting Viscentra Gehandicapten

Zandwinputten A1

Baarn

HSV Amersfoort

De Strang

Boven-Leeuwen

HSV Steeds Actief

Uitzetplan Ringselven

Budel

HSV 't Ringselven

De Paardegracht

Culemborg

Eerste Culemborgse Hengelsport Vereniging

Avonturenvijver

Den Helder

HSV Den Helder

De Mors

Eibergen

HSF Midden Nederland

De Pas

Elst

HSV De Rietvoorn

De Lemelvelden

Hapert

HSV 't Rietvoorntje

Heksenberg

Heerlen

HSV de Heksenberg

Rulse Velden

Heeze

HSV De Samenwerking

Kasteelgracht Erenstein

Kerkrade

KEH de Goudwinde

De Besselinkschans

Lichtenvoorde

LHV De Rietvoorn

Kasteelgracht

Limbricht

HSV de Wiejert

Inrichting De Waterspin

Riethoven

HSV 't Sonneke

De Swalm

Swalmen

HSV de Swalm

Zuidersportpark

Terneuzen

ONI Terneuzen

De Drie Meren

Vlijmen

HSV Heusden

Visparel Biesterveld

Vorden

HSF Midden Nederland

Werken met Waterlandschappen

Wervershoof

Rijkswaterstaat

Kalverhoek

Wijdewormer

HVZ Zaanstreek

Potjesdam

Zuid-Scharwoude

HSV Langedijker Sportvissers e.o.

Karperbroed determinatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij Loodvrij

Zuurstof-loggers in visvijvers
Het zuurstofgehalte is de belangrijkste graadmeter voor
een vijver met een gezonde visstand. In een aantal vijvers
met al langer durende problemen, zijn zuurstofloggers
geïnstalleerd op verzoek van de hengelsportverenigingen.
De loggers geven inzicht in het zuurstofverloop per dag
en per seizoen. In de meeste gevallen blijkt dat het
zuurstofgehalte (vaak aan de bodem) ontoereikend is.
De vereniging wordt dan geadviseerd om beluchters te
installeren.

Advies en kennisuitwisseling
Transparantieovereenkomst dierproeven
In dit jaar werd de transparantieovereenkomst dierproeven
mede door Sportvisserij Nederland ondertekend. Deze
overeenkomst is een initiatief vanuit Nederlandse weten
schappers in samenwerking met de European Animal
Research Association (EARA) en is bedoeld om meer
samenwerking te vinden op het gebied van transparantie
en openheid rond dierproeven. Sportvisserij Nederland
wil met de ondertekening hieraan haar bijdrage leveren.
Green Deal Sportvisserij Loodvrij
2021 was het laatste jaar van de 3-jarige Green Deal
waarin Sportvisserij Nederland samen met verschillende
ministeries, de Unie van Waterschappen, Dibevo en
Natuurmonumenten heeft gewerkt aan de transitie
naar loodvrij sportvissen. Maandelijks zijn sportvissers

en de hengelsporthandel via o.a. de website
www.sportvisserijloodvrij.nl, sociale media en Hét VISblad
geïnformeerd over de ontwikkelingen en het gebruik van
loodvrije materialen in de sportvisserij. Bij honderden
evenementen zijn gratis loodvrije alternatieven door
Sportvisserij Nederland ter beschikking gesteld en
tientallen pilotwateren Sportvisserij Loodvrij zijn gestart.
Van 2019 tot 2021 verdubbelde het aantal sportvissers
dat loodalternatieven gebruikte. In de periode 2020-2021
viste 17% van de Nederlandse sportvissers regelmatig
met loodvrije gewichten. Uit gedegen onderzoek bleek
dat het loodverlies thans ongeveer 35 ton per jaar is
(27 ton in zee en 8 ton in het binnenwater), hetgeen veel
lager is dan de grove schatting van bijna 500 ton in 2018.
De promotie Sportvisserij Loodvrij wordt door
Sportvisserij Nederland voortgezet.

Signalering exoten
In Nederlandse wateren komen steeds meer exotische
vissoorten voor, soorten die hier van origine niet voor
kwamen en die door toedoen van de mens hier naar toe
zijn gebracht.
Met een aantal partners, waar onder het ministerie van
LNV, wordt samengewerkt in het Signaleringsproject
Exoten. Het gaat om het vroegtijdig signaleren van
invasieve, uitheemse soorten, die een bedreiging kunnen
vormen voor de visstand en de biodiversiteit. Om de
aandacht op exoten te vestigen wordt jaarlijks een aantal
keren over het onderwerp gepubliceerd op de website en
in bladen zoals Kijk op Exoten. Dit jaar stonden centraal:
de tijgerbaars, de gestreepte zeebaars en de Kaukasische
dwerggrondel.

Piscaria
Piscaria is sinds 2004 een database-applicatie van
Sportvisserij Nederland, waarmee opslag en analyse
worden verzorgd van visstandgegevens, verzameld met
professionele vistuigen als zegen, kuil en elektrovisserij
apparatuur. Het gebruik van deze landelijk database
bleek af te nemen. Sportvisserij Nederland heeft daarom
de landelijk verzamelde gegevens overgedragen aan het
Informatiehuis Water (IHW). Wel wordt Piscaria binnen
Sportvisserij Nederland nog gebruikt als interne applicatie
voor de verwerking van gegevens van eigen visserijkundige
onderzoeken.
Om Piscaria bestendig te houden voor de toekomst is
gestart met het vernieuwen van de database en bijbeho
rende applicatie zodat het programma aansluit bij andere
interne databases en applicaties van Sportvisserij
Nederland zoals de VISsengids en MijnVISmaat.

Risico’s van exotisch zeeaas
In 2021 is onderzoek gedaan naar het mogelijk gebruik
van exotisch zeeaas in de zeesportvisserij. Pieren en
zagers zijn populair zeeaas maar bij import ervan en
online handel kunnen ongewenste exotische soorten
worden geïntroduceerd. Tijdens het onderzoek werd aas
online besteld en daarbij werd minimaal één exotische
soort aangetroffen. Dit was minimaal. De ecologische
risico’s van introductie worden echter groter bij frequent
warme zomers en bij krimp van de toegestane handmatige
en mechanische aaswinning in Nederland zelf.
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Bibliotheek
De collectie van de bibliotheek is uitgebreid met vijf
hengelsportboeken, 67 wetenschappelijke artikelen en
46 wetenschappelijke boeken. Het overgrote deel van de
gespecialiseerde bibliotheek op het gebied van visstand
beheer en sportvisserij is digitaal te raadplegen en
gekoppeld aan de wetenschappelijke bibliotheek van
Wageningen University & Research.

Normering harkboot
Met de harkbootmethode worden ongewenste waterplanten
met wortel en al verwijderd. Als lid van de begeleidings
commissie van het NEN (Nederland Normalisatie
Instituut) droeg Sportvisserij Nederland bij aan het
opstellen van een norm voor de harkbootmethode. De
norm gaat in op de juiste toepassing van de harkmethode,
waarbij rekening wordt gehouden met het waterleven.
Ook zijn eisen gesteld aan het materiaal, de medewerkers
en de te volgen stappen. De NEN-novation Award 2021
bekroonde het project met een prijs.

Exoot dikkop elrits

World Recreational Fisheries Conference (WRFC)
Het WRFC kon in 2020 geen doorgang vinden vanwege
coronamaatregelen. Het werd verplaatst en in juni 2021
online gehouden. Sportvisserij Nederland organiseerde
dit congres samen met de ministeries van LNV en I&W,
Wageningen Marine Research, Wageningen University &
Research en de Radboud Universiteit Nijmegen. Tom
Buijse, mede dankzij inzet van Sportvisserij Nederland
benoemd tot bijzonder hoogleraar Zoetwater Visecologie
aan de Universiteit van Wageningen, was voorzitter van
het congres. 47 wetenschappers uit 17 verschillende landen
presenteerden hun onderzoek, waarbij er voorrang werd
gegeven aan jonge wetenschappers om hun carrière een
impuls te geven. Er namen 421 mensen deel aan het
succesvol en geslaagde internationale congres.

Vissennetwerk
Sportvisserij Nederland voert het secretariaat en het
voorzitterschap van het Vissennetwerk. Begin 2021 werd
de vernieuwde website www.vissennetwerk.nl operationeel.
Hierop kunnen professionals die zich bezig houden met
vis zich aanmelden als lid. Op de site staan bijeenkomsten
vermeld die in het teken staan van vis en de natuur. Via
dit platform wordt kennis en informatie uitgewisseld op
het gebied van vissen, visserij en de omgeving van vissen.
Er werden in 2021 twee online-bijeenkomsten van het
Vissennetwerk gehouden. De bijeenkomst op 22 april had
het thema ‘Vissen in stromend water’ (129 deelnemers),
die op 24 september ‘Groene energie en vissen’ (78
deelnemers).
Archief 2.0
Het documentenarchief van Sportvisserij Nederland is
in 2021 vernieuwd. Het archief heeft een handige zoek
functie waarmee onder meer de geschiedenis is te raad
plegen, evenals oude projecten en promotiemateriaal.
Een begin is gemaakt met het beeldarchief.

Harkboot

HOOFDSTUK 4

Communicatie
& Educatie
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Via diverse media bedient Sportvisserij Nederland twee belangrijke doelgroepen: de sportvisachterban
en de maatschappij in het algemeen. De focus ligt daarbij op het stimuleren van sportvissers in hun
hobby en het verankeren van de hengelsport in de samenleving. In het verlengde hiervan worden
bestuurders en vrijwilligers van hengelsportverenigingen ondersteund bij hun werkzaamheden met
voorlichting en trainingen.

Digitale media
Websites
Het totaal aantal bezoeken aan de diverse websites van
Sportvisserij Nederland daalde in 2021 met 24% ten

opzichte van het top(corona)jaar 2020 naar ruim
3,5 miljoen door meer dan 2,5 miljoen bezoekers.
Zij bekeken in totaal bijna 13,5 miljoen pagina’s.

Sportvissen in de media
Aantal bezoeken in de jaren 2021-2020-2019
Populariteit sportvisserij zet door
In de media werd in 2021 wederom uitgebreid aandacht
besteed aan de grote populariteit van het sportvissen.
In veertien reportages op de landelijke televisie was er
aandacht voor. Bij onder meer het NOS Acht Uurjournaal,
het Jeugdjournaal en Hart van Nederland kwam het
sportvissen op positieve wijze in beeld.
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Sportvissende meisjes
en vrouwen
Na een herhaling van
het vorige seizoen
‘De VISvrouwen’ in maart
waren Nathalie van den
Berg en Paula Petiet vanaf
mei 2021 op televisie te
zien met een derde nieuwe reeks van ‘De Visvrouwen’.
In zes nieuwe afleveringen gingen de hoofdrolspeelsters
vissen samen met gepassioneerde vissers op onder meer
witvis en roofvis, kregen zij visles van een heuse wereld
kampioen en gingen zij strandvissen en streetfishen.
De VISvrouwen wordt mogelijk gemaakt door
Sportvisserij Nederland. In totaal werd door ruim 1,3
miljoen kijkers naar de serie op RTL4 gekeken. Een item
bij Op1 over vissende vrouwen trok bijna een miljoen
kijkers. Van het WK wedstrijdvissen voor dames in
Lelystad waren er uitgebreide reportages op alle
zenders, waaronder het NOS Acht Uurjournaal met ruim
drie miljoen kijkers. Een eigen mediacampagne bracht
onder meer grote artikelen in de zaterdagbijlage Vrouw

De visvrouwen

van de Telegraaf, Flair en Kek Magazine. In Nederland is
het aantal vrouwelijke sportvissers nu gestegen tot bijna
470.000 personen.
VIS TV elke zondag en op elke werkdag
In het 26ste seizoen van VIS TV op RTL7 gingen de
presentatoren Marco Kraal en Daniël Weijers in 2021
samen op zoek naar de meest ruige, waterrijke natuur van
Nederland met als ondertitel ‘Back to Nature’. Het vierde
seizoen van VIS TV XL op RTL7 ging vervolgens eind mei
van start. De reporters waren vaak mét, maar soms ook
zonder hengel op pad. Op hun tochten kriskras door het
land kwamen ze op de mooiste plekken en waren ze bij
bijzondere projecten die (in)direct de hengelsport raken.
Het afgelopen jaar zond RTL 7 het hele jaar op alle werk
dagen alle oude afleveringen VIS TV uit van de seizoenen
2009 tot en met 2020.
Al deze televisieprogramma’s zorgden samen voor bijna
300 uur (90 in 2020) vissen op de buis, waarmee miljoenen
vissende maar ook vele niet vissende mannen en
vrouwen en kinderen, zijn bereikt.
Sportvissen in het theater
Na 25 jaar VIS TV te hebben gepresenteerd betrad Marco
Kraal in 2021 ook het podium van het theater. In maar
liefst 26 theaters liet Marco met zijn show VIS! een breed
publiek kennismaken met leergierige karpers, reusachtige
meervallen, geheimzinnige snoeken en -niet te vergetenwat de sportvissers allemaal beweegt bij het vissen.

Theatertour Marco
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De meest bezochte websites waren sportvisserijnederland.nl,
vispas.nl en Fishinginholland.nl: samen waren zij goed
voor zo’n 74% van alle bezoeken. De belangrijkste stijger
was de vernieuwde website Vissendoejezo.nl (+238%),
speciaal gemaakt voor de vele beginnende sportvissers.
Veel andere websites daalden in bereik ten opzichte van
2020. Het mobiele gebruik van de websites was 72%
(67% met de smartphone).
In totaal werd bijna 2.000 keer een bestelling gedaan
in de webshop met fan-artikelen, wat resulteerde in een
omzet van ruim 33.000 euro. Dit betekende een stijging
van 18% ten opzichte van 2020.
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Fishing In Holland
Het meertalige online platform www.fishinginholland.nl is
bedoeld om het sportvistoerisme in en naar Nederland te
stimuleren. In 2021 telde deze website 435.425 bezoeken
door 311.000 unieke bezoekers (een stijging van 19% t.o.v.
2020), waarbij 72% van de bezoeken plaatsvond via een
mobiel apparaat.

Land van herkomst

% van totaal
aantal bezoeken

Duitsland

51

Nederland

36

België

4

Groot-Brittannië

2

Andere landen

7

VIS TV
Er zijn in 2021 vier Duitstalige digitale nieuwsbrieven
verzonden, per keer naar ruim 49.000 Duitse leden
annex VISpashouders (een groei van 12%). Met drie
Duitse sportvismagazines is een actieve offline campagne
gehouden. Vooral in Duitsland is gewerkt aan een
miljoenenbereik met ruim vijftig publicaties in deze
hengelsportbladen en drie betaalde advertentiepagina’s.
In twee verschillende edities van het magazine Tackle
Trade World werden uitgebreide artikelen gepubliceerd
over Nederland als top-visbestemming.

PRAXIS

FANGEN MIT VISPAS

AB IN DIE

BRANDUNG

Wollt Ihr auch einmal an der niederländischen
Küste die Brandungsrute auswerfen? Das
Meeresangeln ist in unserem Nachbarland
frei. Ihr benötigt keinen VISpas. Beachtet

Die Niederlande bieten viele tolle Strände zum Brandungsangeln.
Unsere Kollegen aus dem Nachbarland begleiteten Elaine Vredenburg,
um Tipps und Tricks über ihre Winterangelei auf Plattfisch und Wittling zu erfahren.

die geltenden Regeln zur Fischentnahme.
Weitere Infos auf Deutsch findet Ihr im Netz
unter www.fishinginholland.nl

AUTOR Joran Bal
FOTOS Sander Boer

Elaine in ihrem Element. Sie liebt es, an der
niederländischen Küste die Brandungsrute
auszuwerfen
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Fishing in Holland

De website www.fishinginholland.nl is nu in zijn geheel
beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels.
Daarnaast is de belangrijkste informatie ook te lezen
in het Pools en Frans. De interactieve kaart op
www.fishinginholland.nl is in 2021 aangevuld met
15 nieuwe sportvisaccommodaties.
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Social media
De social media van Sportvisserij Nederland zorgden
voor een groot bereik, veel interactie en ook de helpdesk
functie groeide gestaag. Facebook is het grootste social
communicatie- en servicekanaal, met een aantal likes
op de corporate fanpage van 99.000. Het totale bereik
hiervan steeg naar bijna 10 miljoen bezoekers. Gemiddeld

is de Facebook-volger een Nederlandse man tussen de
25 en 54 jaar die bovengemiddeld betrokken is bij de
sportvisserij. 10% van de volgers is vrouw. Het bericht
over een nieuw meervalrecord (243 cm) zorgde voor het
meeste bereik: ruim 122.000 personen, 2.000 likes en
700 reacties.
Instagram
De Instagram fan-page bevat voornamelijk content
gericht op de jeugd van 10 tot en met 14 jaar. Het aantal
volgers steeg met 3.000 personen naar ruim 22.000.
Doordat er meer content werd geplaatst, steeg het
bereik met 97%.

Instagrambereik account Sportvisserij Nederland
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YouTube en vlogs
In 2021 zijn 43 video’s toegevoegd aan het YouTube-kanaal
van Sportvisserij Nederland. Aan het eind van het jaar
zijn 100 verouderde of achterhaalde video’s verwijderd.
Dit jaar is 2,2 miljoen keer een video bekeken, wat zorgde
voor bijna 166.000 kijkuren. Dat is minder dan de jaren
ervoor, maar er werd wel meer bereik gecreëerd via

2020

2021

externe kanalen van influencers zoals Enzo Knol, Dutch
Performante en VIS TV-presentator Daniël Weijers.
Het YouTube-kanaal groeide met 5.300 abonnees naar
ruim 62.000. Sinds de oprichting in 2008 telt het kanaal
nu bijna 36 miljoen weergaven, goed voor 2,2 miljoen
kijkuren.

LinkedIn
Met LinkedIn werd op het zakelijke netwerk ingezet
richting gemeenten, waterschappen, natuurpartners,
onderzoeksinstanties, sportnetwerk en onderwijs.
De corporate LinkedIn-pagina groeide naar 1.750 volgers.
Tientallen collega’s wisselden kennis uit over sport
visserij gerelateerde onderzoeken en ontwikkelingen.
Het bereik van de pagina groeide met 35% naar ruim
130.000 professionals.

ZomerVISkaravaan, VISdocumenten, de schoonmaak
campagne Vang5 en het proces van organisatie
ontwikkeling.

Nieuwsbrieven en thema-e-mails
Het aantal abonnees voor de sportvisnieuwsbrief steeg
met 4% naar 443.500. Dit jaar werden bijna 6,3 miljoen
(+9%) nieuwsbrieven en e-mails verstuurd naar diverse
doelgroepen. Naast de standaard nieuwsbrieven zijn
thema-e-mails verzonden over onder meer de

MijnVISmaat
Ruim 37.000 vangsten werden dit jaar geregistreerd
via de app MijnVISmaat. De app werd ruim 14.000 keer
gedownload. In samenwerking met verschillende
sponsoren zijn zes winacties gehouden voor gebruikers
van de app.

Apps
De apps VISplanner, Vissengids/ VISsenscanner en
MijnVISmaat zijn ruim 144.000 keer gedownload, een
daling van 37% ten opzichte van 2020. Totaal zijn de
apps inmiddels 1,2 miljoen keer gedownload.
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VISsengids/VISsenscanner
De gratis VISsengids-app bevat een
overzicht van alle Nederlands zoeten zoutwatervissoorten. De app is dit
jaar ruim 31.000 keer gedownload.
Tevens bevat deze app sinds 2020
de foto functie VISsenscanner
waarmee 174.000 vissen zijn gescand.
Vissen Doe Je Zo
De nieuwe website www.vissendoejezo.nl werd in mei
2021 operationeel. De site is speciaal ontwikkeld om de
beginnende sportvisser goed en verantwoord op weg te
helpen en voor de minder ervaren sportvisser die een
nieuwe techniek wil leren. De site werd ruim 41.000 keer
bezocht door ruim 30.000 bezoekers.
Op YouTube verscheen een playlist met diverse video’s
waaronder vijf video’s met presentator Daniël Weijers
met bekende influencers. Deze werden ruim 200.000
keer bekeken. De video met ‘Dutch Performante’ werd
bijna 90.000 keer bekeken. Daarnaast zijn 12 how-to’s
gepubliceerd over verschillende vistechnieken. Deze
werden 110.000 keer bekeken.
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Expeditie Robindon
Medewerker Daniel Weijers werkte dit jaar ook samen
met influencer Don de Jong. In een Expeditie Robinsonachtige setting gingen zij drie dagen overleven in de
natuur en proeven afleggen. Zo maakten kijkers van het
kanaal van Don kennis met sportvissen, waarbij ook vis
voor consumptie werd onttrokken, de natuurbeleving en
de VISpas werden besproken. De drie video’s werden zo’n
600.000 keer bekeken.

Expeditie RobinDon

Zoetwatervisrecords worden gemeld bij Beet Nederlandse
Recordlijst Zoetwatervissen (BNRZ), een samenwerkings
verband tussen het Beet magazine en Sportvisserij
Nederland. Er zijn 15 nieuwe records bevestigd, waaronder
meerval (243 cm), winde (61 cm), giebel (57 cm) en
graskarper (114 cm). Het aantal recordclaims neemt de
afgelopen jaren toe in Nederland.
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Schoonmaakcampagne Vang5
De landelijke schoonmaakcam
pagne Vang5 ging in april 2021
van start, inclusief de website
Vang5.nl. Met de campagne
roept Sportvisserij Nederland
alle sportvissers op om elke
keer dat zij gaan vissen rond
hun stek vijf stuks afval mee
te nemen óf vijf minuten afval
op te ruimen.
Omdat rommel opruimen en geen rommel achterlaten
een gedragsverandering vraagt is Vang5 een langlopende
campagne. Er werd en wordt veel propaganda gemaakt
op de diverse media kanalen met onder meer Facebookacties en in Hét VISblad. De sportvisambassadeurs
Jochem Myer, Klaas van Eerden en Enzo Knol maakten
voor de jongeren vlogs. Vang5 wordt meegenomen in
eigen activiteiten zoals viswedstrijden en jeugdvisevene
menten. Stichting Nederland Schoon, de belangrijkste
partner van de Vang5-campagne, faciliteert de toolkit
met schoonmaakmaterialen die sportvissers kunnen
bestellen via www.vang5.nl.
Recordvissen gedocumenteerd
De Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ)
van Sportvisserij Nederland ontving dit jaar negen claims
waarvan er zes een nieuw record opleverden. Records
werden verbroken voor onder meer de kongeraal
(90,5 cm), slakdolf, kleine zeenaald en slijmvis. Het gehele
archief -dat terug gaat tot 1971- is in 2021 geordend,
opgeschoond en waar nodig gecorrigeerd. In totaal zijn
er 850 claims toegekend als officieel record.

VISionair
Het populair wetenschappelijk
magazine VISionair van
Sportvisserij Nederland
beleefde haar vijftiende
Reislustige
brasems
Actie voor de
seizoen. De nummers 59
steur
Wat schubb
en vertellen
Confereren
over vis
tot en met 62 kwamen uit
Zalm 2.0
met in totaal 49 verhalen
en vier colums over het
wel en wee van vissen en
het belang van deze
diersoort voor de ecologie.
Aandacht was er onder
meer voor de plastic soep
die werd aangetroffen bij onderzoek bij de langsdammen
in de Waal. Ook de effecten van de klimaatverandering
kwamen aan bod en er was veel aandacht voor vismigratie.
Het vakblad

van Sportvisse

rij Nederland

Visionair 15 e

jaargang, nr.

61, september

Hét VISblad
Ruim 70.000 sportvissers waren in 2021 geabonneerd op
Hét VISblad. Zij ontvingen iedere maand het 66 pagina’s
tellende magazine met daarin onder meer het laatste
nieuws uit de hengelsport, rubrieken over diverse sport
visdisciplines en artikelen
over de sportvisserij.
Twee keer per jaar kreeg
iedere VISpashouder
het blad gratis thuisge
stuurd. In deze speciale
editie (oplage: 500.000
exemplaren) zat een
katern van een van de
zeven hengelsport
federaties met nieuws
uit de regio.

Ondersteuning hengelsportverenigingen
Gebruik online verenigingsservice
Bestuurders van hengelsportverenigingen en hun vrij
willigers vonden op de website www.hsvservice.nl veel
informatie en ondersteunende services over alle voor
komende werkvelden binnen een hengelsportvereniging.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
en de UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owner)
waren belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
verenigingsmanagement. Deze thema’s zijn in de
verenigingsservice uitgebreid beschreven en vertaald
naar een stappenplan voor verenigingen. Ook zijn
aangepaste modelstatuten beschikbaar gesteld, die
te downloaden zijn.

Deze informatie wordt continu geactualiseerd en aangevuld
met nieuwe infobladen over bijvoorbeeld het vrijwilligers
beleid van de vereniging , de centrale ledenadministratie, het
vergroten van de maatschappelijke zichtbaarheid, een veilig
sportklimaat en promotie van de hengelsportvereniging.

2021

Mijnhengelsportvereniging
Aangesloten hengelsportverenigingen kunnen via mijn
hengelsportvereniging.nl gratis een eigen website maken
en beheren. De verenigingswebsites zijn dit jaar opera

tioneel gemaakt voor mobiel gebruik. Dit gebeurde in
mei, na een testfase in het eerste kwartaal. Het aantal
verenigingswebsites via Mijnhengelsportvereniging.nl
steeg dit jaar van 381 naar 385.
Opleiding vrijwilligers
Jaarlijks worden door Sportvisserij Nederland diverse
cursussen georganiseerd voor vrijwilligers van
hengelsportverenigingen. Door coronamaatregelen
konden in 2021 een beperkt aantal cursussen worden
gehouden. Verspreid over het land zijn 17 viscoaches en
78 verenigingscontroleurs opgeleid. Een deel van de
cursisten is opgeleid via een online-cursus via Zoom.

Jeugdwerk
Stekkie Magazine en
Stekkie.nl
Jongeren tot en met
14 jaar, die in 2021 een
JeugdVISpas, gratis
Jeugdvergunning of
Kleine VISpas hebben
aangeschaft, kregen
vier keer per jaar gratis
het Stekkie Magazine
toegestuurd om hen te
stimuleren in de sport
visserij, het goed en
verantwoord vissen. In
2021 waren dat er ruim 50.000. Zij lazen hierin allerlei
tips en verhalen over vistechnieken en vissoorten.

Stekkie.nl is de jeugdwebsite voor sportvissers van 8-14
jaar. Zij vinden er informatie over sportvissen waaronder
de sportvisregels. Veel aandacht was er voor het welzijn
van vis. Alle magazines zijn digitaal te bekijken.
VISles op de basisschool
In 2021 zijn 157 VISlessen aan groep 7 en 8 van basis
scholen gegeven, waarmee 4.000 kinderen werden
bereikt. Dit zijn er drie keer zoveel als in 2020, maar
coronamaatregelen beperkte wel het aantal lessen
(eerder waren dat 700 vislessen per jaar). Tijdens deze
lessen leren kinderen over de biologie onderwater en
gaan zij zelf een paar uur onderzoeken welke planten,
diertjes en vissen in een water leven. De meeste
VISlesaanvragen kwamen binnen via het aanvraag
formulier op de website www.vissenschool.nl.
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Hengelsportverenigingen die na de VISles een jeugdcursus
voor de geïnteresseerde leerlingen organiseerden,
werden vanuit Sportvisserij Nederland ondersteund met
gratis hengelmateriaal.
ZomerVISkaravaan
In 2021 werd de derde editie van de ZomerVISkaravaan
gehouden, een lokaal jeugdevent georganiseerd door
Sportvisserij Nederland en de plaatselijke hengelsport
vereniging in de eerste of de laatste week van de zomer
vakantie. Tijdens het evenement maken kinderen in hun
directe woonomgeving kennis met sportvissen en worden
zij hierin begeleid. Samen met de hengelsportfederaties
zijn verspreid door Nederland bij 38 hengelsport
verenigingen dergelijke jeugdVISevents gehouden.

Deelnemende verenigingen ontvingen ondersteuning in
de communicatie (persberichten, poster, inschrijven
kinderen) en materiaal (hengels, tent, tafels).
Verenigingen die voor het eerst deelnamen werden in de
uitvoering verder ondersteund door een vrijwilligersteam
van VISmeesters en -juffen van Sportvisserij Nederland.
Dit jaar namen 2.348 kinderen deel. Gemiddeld waren er
63 kinderen per evenement. Alle kinderen ontvingen na
afloop een gratis hengel, vistuigje en goodiebag.
Overig jeugdwerk
Enkele honderden kinderen namen deel aan open dagen,
jeugdwedstrijden, kijk-, speel- en-doe-dagen van
hengelsportverenigingen. Voor al deze activiteiten is
vanuit Sportvisserij Nederland promotiemateriaal geleverd.

Vissen met ouderen: Samen VISsen
Om ouderen in verzorgingstehuizen uit de eenzaamheid
te halen en een paar gezellige en gezonde uren aan de
waterkant te bezorgen is het project Samen VISsen
ontwikkeld. Hiertoe is in 2021 een digitaal platform
gemaakt: www.samenvissen.nl. Het platform geeft
algemene informatie voor de hengelsportverenigingen,
vrijwilligers, zorginstellingen, gemeentelijke politici en

de pers. Geïnteresseerden vinden er tevens ondersteuning
voor het organiseren van een VISuitje.
Er zijn dit jaar 100 VISuitjes aangevraagd, waarvan er 70
konden plaatsvinden voor 450 bewoners van 35 zorg
instellingen. 47 Samen VISsen-coaches hebben de uitjes
begeleid. Zowel deelnemers als begeleiders hebben deze
visuitjes als zeer positief ervaren. Lokaal was er veel
media-aandacht voor.

HOOFDSTUK 5

Visdocumenten
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Het uitgeven van VISdocumenten aan sportvissers is één van de kerntaken van Sportvisserij
Nederland. 700.000 aangesloten sportvissers zijn van hun schriftelijke toestemming voorzien.
De centrale ledenadministratie voor alle aangesloten hengelsportverenigingen wordt verzorgd.
Via www.vispas.nl melden sportvissers zich aan voor de VISpas of Kleine VISpas. Steeds meer
sportvissers maken gebruik van het MijnSportvisserij-portaal om zaken te regelen omtrent hun
VISdocumenten.

Digitale aanmeldingen
Meer dan 70% van de nieuwe leden meldt zich aan via
www.vispas.nl. Een aantal vernieuwingen in de site zijn
aangebracht:
• er wordt meer informatie gegeven over de te kiezen
hengelsportvereniging;
• wie zich aanmeldt moet vijf stappen doorlopen; vanaf
1 augustus wordt bij elke stap vermeld dat de VISpas
geldig is tot en met 31 december;
• er is een Poolse betaalmethode toegevoegd;
• de klant kan zijn telefoonnummer optioneel invoeren.

Toename aantal leden
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Aantal aangesloten sportvissers
Mede door werving en het opbouwen van een stabiel
ledenbestand is het aantal aangesloten sportvissers na
de enorme groei in 2020 door corona in 2021 wederom
met 13.546 personen toegenomen tot 658.431 leden van
de aangesloten hengelsportverenigingen. In dit verslag
jaar waren er 737 aangesloten hengelsportverenigingen.
De belangrijkste factor van de ledengroei is de service
ledenadministratie, die Sportvisserij Nederland verzorgt
voor de aangesloten hengelsportverenigingen. Het
aantal leden dat onder de service valt, groeit jaarlijks.
Het aantal afgenomen Kleine VISpassen nam af tot
46.345 stuks (2020: 48.260). Veel Kleine VISpashouders
stappen dankzij acties van Sportvisserij Nederland over
naar de VISpas.
Het totaal aantal geregistreerde sportvissers bij
Sportvisserij Nederland steeg dit jaar met 11.631 tot
704.776 sportvissers. Qua ledental is Sportvisserij
Nederland na de KNVB binnen het NOC*NSF in grootte
de tweede sportbond van Nederland.
Service ledenadministratie
Via de service ledenadministratie verzorgt Sportvisserij
Nederland tegen geringe kosten de inning van de
verenigingscontributie en de distributie van de VISpassen /

Er is een verschuiving zichtbaar van papieren inschrij
vingen naar online inschrijvingen. Dit komt mede
doordat winkeliers enige tijd gesloten waren door
coronamaatregelen.
Aangesloten sportvissers

verenigingslidmaatschap voor de deelnemende
hengelsportverenigingen. Ingezet wordt op het verkrijgen
van zoveel mogelijk automatische incasso’s bij de aan
gesloten sportvissers, waardoor het ledenbehoud en het
betalingspercentage van de contributies groot is.
Hengelsportverenigingen kunnen hun activiteitenpro
gramma bijsluiten of een verenigingslijst van VISwateren.
De leden kunnen een keuze maken om te betalen via
een automatische incasso, een digitale factuur, dan
wel schriftelijke factuur met een acceptgiro. Ongeveer
148.000 sportvissers verkregen de VISpassen nog direct
via de eigen hengelsportvereniging.

2021

2020

2019

Totaal aantal aangesloten leden

658.431

644.885

547.446

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

35.285

65.526

53.305

Inschrijving via VISpas Online Bestelmodule

88.777

124.407

60.023

Totaal aantal nieuwe leden

124.062

189.933

113.328

Buitenlandse leden
Het aantal vissende buitenlandse toeristen is in 2021
wederom toegenomen dankzij het promotieproject
FishinginHolland van Sportvisserij Nederland. Er zijn
steeds meer Duitse sportvissers die een machtiging
afgeven tot automatische incasso.
Aantal aangesloten sportvissers wonend
in het buitenland

Service ledenadministratie
Aantal verenigingen met Service Ledenadministratie

2021

2020

2019

2018

Aantal verenigingen

381

355

245

206

Aantal leden

433.315

354.061

294.008

257.824

Aantal automatische incasso’s

278.736

261.550

175.851

151.880

Betalingspercentage

90,96%

89,91%

89,29%

88,23%

De service ledenadministratie wordt continu verbeterd,
zo ontvangen sportvissers direct na de betaling een
betaalbevestiging en de melding dat ze binnen drie
weken de VISpas ontvangen. Intussen staat er een
voorlopig bewijs klaar op www.mijnsportvisserij.nl.

Ook de financiële facturatie wordt elk jaar verbeterd,
dit is te zien in het betalingspercentage van de leden.
Steeds meer digitale facturen worden verzonden. In dit
jaar is een goedkoper tarief overeen gekomen met
Post NL voor buitenlandse postverzendingen.

Duitsland

België

Overige

2021

70.466

10.834

2.951

2020

69.434

10.628

2.979

2019

52.244

9.994

3.541

Jeugd
Het aantal JeugdVISpassen is helaas met 582 stuks
gedaald naar 42.844. Voor aanwas bij de jeugd moet
jaarlijks werving plaatsvinden. Wat betreft jongens onder
de 18 jaar is Sportvisserij Nederland ook nog steeds de
tweede sportbond van Nederland.
Om de jeugd aan het vissen te krijgen is er naast de
goedkope JeugdVISpas ook een gratis online jeugd

Aantal
MeeVIStoestemmingen

Aantal
NachtVIStoestemmingen

Aantal
Derde Hengeltoestemmingen

2021

16.420

92.314

34.385

2020

20.967

89.183

31.050

2019

13.011

62.430

22.927

2018

10.723

49.497

19.620

VISplanner is een belangrijke en populaire app
De VISplanner is voor meer dan 80% van de leden het middel om aan te tonen waar
hij/zij mag vissen. Samen met de VISpas vormt zij de wettelijke vereiste schriftelijke
toestemming om ergens te mogen vissen. Deze app vormt het -veel betere- digitale
alternatief voor de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en de Aanvullingslijsten.
Alle wijzigingen in de visserijmogelijkheden worden via de gratis app en www.visplanner.nl
op kaart actueel kenbaar gemaakt aan de sportvissers. De app werd in 2021 liefst
98.474 keer gedownload.

Visplanner downloads

200.000
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Hengelsportcontroles
door boa's

150.000

149.118

100.000
vergunning te verkrijgen. Deze online vergunningen
verlopen via de verenigingswebsite en zijn gekoppeld
aan www.vispas.nl. De jeugd kan met de gratis jeugd
vergunning met één hengel op verenigingswater vissen.
Dit jaar maakten 251 verenigingen hiervan gebruik.
In totaal hebben 5.400 kinderen een gratis online
jeugdvergunning aangevraagd.
Resultaten ledenbehoud
Er worden diverse acties uitgevoerd om leden die de
VISpas niet hebben betaald over te halen om dit alsnog
te doen. Er worden reminders verstuurd en voor de
service ledenadministratie worden deze VISpashouders
gebeld. Van retour gekomen VISpassen (20%), krijgen
de afzenders een e-mail waarin staat dat zij hun
lidmaatschap via www.vispas.nl weer kunnen activeren.

Notificatie
e-mail

Nabelactie

Aantal aangeschreven

22.072

14.541

Aantal aanmeldingen

2.458

3.086

Respons

11,1%

21,2%

Extra toestemmingen
De NachtVIStoestemming geeft de VISpashouder een
extra mogelijkheid om te vissen in de nacht in een groot
aantal wateren met een maantje (icoontje), die op de
VISplanner staan.
De extra toestemming om te vissen met een derde
hengel is direct mee te bestellen op www.vispas.nl of
toe te voegen als iemand al een VISpas heeft.
Aangesloten sportvissers kunnen voorts als ambassadeur
voor hun eigen hobby jaarlijks drie personen die interesse
tonen een dagje meenemen vissen met de gratis MeeVIS
toestemming (verkrijgbaar via www.mijnsportvisserij.nl).
In augustus 2021 is een actie uitgevoerd om het aantal
MeeVIStoestemmingen te verhogen.

98.474

94.514
50.000
0

47.469 44.758

63.838 59.735

74.343 73.282

21.816
2012

2013

2014

2015

Meer wateren beschikbaar
Er is steeds meer betrokkenheid en bereidheid bij
federaties, hengelsportverenigingen, gemeenten en
waterschappen om wateren te delen en aldus laagdrempelig
toegankelijk te maken voor alle aangesloten sportvissers
via de VISpas. De hoeveelheid beschikbaar viswater voor
iedere VISpashouder nam toe in 2021 met 600 hectare.
Administratieve processen
Voor het eerst werd de VISpas-uitgifte ook van de laatste
federatie Sportvisserij Groningen Drenthe in 2021 centraal
door Sportvisserij Nederland geregeld. De service
ledenadministratie verliep ook hier conform het landelijk
beleid. Mede hierdoor kenden zij een ledengroei van 2,8%.
Er zijn verbeterpunten doorgevoerd om de administra
tieve processen en de helpdesk te verbeteren. Onder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

meer zijn alle veel gestelde vragen (FAQ’s) bijgewerkt
en vertaald. De chatbot Bruno helpt 90% van de sport
vissers met vragen die ze stellen aan deze digitale hulp.
MijnSportvisserij
Het aantal registraties van sportvissers die zijn/haar
VISpas koppelden via mijnsportvisserij.nl steeg met
41.000 tot in totaal bijna 190.000 sportvissers. Op deze
site kan de sportvisser hedendaags eenvoudig de
volgende zaken zelf regelen zoals:
• e
 en tijdelijk bewijs downloaden om direct te kunnen
vissen;
• vragen stellen over het VISdocument;
• opzeggen of een adreswijziging doorvoeren.
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Wedstrijden

mede dankzij de vele betrokken vrijwilligers. Er was volop
media-aandacht rond dit wereldkampioenschap. Zo
kwamen RTL, Hart van Nederland en de Telegraaf items
maken en was er aandacht voor het WK in het NOS Acht
Uurjournaal.
WK Streetfishing Utrecht
Sportvisserij Nederland mocht in 2021 het eerste wereld
kampioenschap in de discipline Streetfishing organiseren.
Na maanden voorbereiding zou dit op 20 en 21 november
plaatsvinden in de stadswateren van Utrecht. Alles stond
klaar. Een dag voordat de eerste landen naar Nederland
zouden reizen trok de internationale wedstrijdbond voor
zoetwatervissen (FIPS-ed) echter de stekker uit het WK
vanwege aangescherpte coronamaatregelen in Nederland.
De organisatie van het WK Streetfishing door Sportvisserij
Nederland werd vervolgens doorgeschoven naar 2022.
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Zowel nationaal als internationaal konden er
dit jaar veel meer wedstrijden worden gehouden
dan in 2020. Vanwege coronamaatregelen kon
echter pas vanaf juli worden gestart met de
organisatie. Uiteindelijk konden bijna alle
wedstrijden en competities worden afgerond.
Er werden twee wereldkampioenen gehuldigd.
Bij het WK vissen voor Dames nabij Lelystad
won de Nederlandse Floor Verhoeven de gouden
medaille en het Nederlandse team JWP
Waterservice behaalde goud in een veld van
34 teams bij het WK Feeder voor clubteams
in Bulgarije.

In 2021 had het coronavirus de wedstrijdsport nog flink
in zijn greep. Het WK vissen voor Dames was al een jaar
uitgesteld. Gelukkig gaf de Nederlandse overheid half juli
groen licht en kon het wedstrijdseizoen van start gaan.
WK vissen Dames Lelystad
Zondag 15 augustus meldden acht landenteams zich in
Lelystad voor het Wereldkampioenschap Dobbervissen
voor Dames. Aan de Lage Vaart gingen 49 dames van
start. Team Holland eindigde net naast het podium met
een vierde plaats. Polen werd wereldkampioen, vóór
België en Italië. Er was een grote Nederlands triomf:
Floor Verhoeven kroonde zich na twee uitstekende
wedstrijddagen tot individueel wereldkampioene. Het WK
Dobbervissen Dames in Lelystad was een groot succes

Nationale kampioenen
Bij zowel het zoetwater- als het zoutwatervissen zijn
verschillende nationale kampioenschappen en competities
georganiseerd. In de vier teamcompetities deden ongeveer
evenveel deelnemers mee als in 2020. Team Limburg 1,
Turbo Team, Team Preston Innovations en HSV de
Zeebaars korps 1 kroonden zich tot de grote team
winnaars van 2021. Ook alle nationale kampioenschappen
konden doorgaan dit jaar. Een van de hoogtepunten
daarvan was het NK Streetfishing in Utrecht waar Team
Roofmeister (Bart van de Walle en Johannes Elzinga)
Nederlands Kampioen werd.
Internationaal
De afvaardiging van Nederlandse teams naar het WK
Junioren Zoet en Zout ging vanwege corona helaas niet
door. De andere internationale afvaardigingen door
Sportvisserij Nederland konden gelukkig wel plaatsvinden.
In Bulgarije wist het Nederlandse team JWP Waterservice
in een veld van 34 teams knap de wereldtitel Feeder voor
Clubteams te behalen.
Coaching
Bondscoaches van Sportvisserij Nederland voor de
verschillende wedstrijddisciplines kregen in 2021 weer
training via NOC*NSF samen met andere topsportcoaches.
Sportviscoach Stefan Verhoeven voltooide de opleiding
coach niveau 4. Door corona konden de aangestelde
federatieve wedstrijdcoaches nog beperkt hun scoutende
en begeleidende werkzaamheden verrichten. Een start
werd gemaakt met het opleidingsprogramma voor
kaderontwikkeling binnen de viswedstrijdsport.
Innovatie
Bij veel wedstrijden is het moeilijk als publiek gedurende
de wedstrijd de stand van de wedstrijd te zien. Daarnaast
wordt kritisch gekeken naar het gebruik van het leefnet
vanuit dierenwelzijnsoptiek. In dit kader is met subsidie

Topsportgala

van het NOC*NSF door Sportvisserij Nederland in 2021
gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve
FishTube. Een buis waarin de gevangen vis direct weer
in het water wordt geleid en de soort vis digitaal wordt
bepaald, evenals de lengte en het gewicht en deze vangst
via een app voor alle toeschouwers real time inzichtelijk
wordt gemaakt. Een eerste prototype is met externe
bedrijven gemaakt en deze zal komende jaren worden
doorontwikkeld.
Digitaal Sportvisserij Nederland Topsportgala
Omdat de coronamaatregelen richting het einde van
het jaar weer werden aangescherpt, werd in december
gekozen voor een digitale versie van het Sportvisserij
Nederland Topsportgala. In de Fabrique in Utrecht kwam

een select gezelschap samen om een hoogwaardige
uitzending te maken onder leiding van de bekende sport
presentator Sjoerd van Ramshorst. Alle wedstrijdvissers
en andere geïnteresseerden konden het evenement zo
thuis bekijken. De sportman, sportvrouw en het sporttalent
werden vanuit huis gekozen door het uitbrengen van
digitale stemmen. Arnout van de Stadt, Fabiënne ter Horst
respectievelijk Keano Jansen wonnen deze bijzondere
trofee in hun categorie. Er werden zilveren Sportvisserij
Nederland-spelden uitgereikt aan de wereldkampioenen
en aan Ron Gatowinas, die na jaren betrokken te zijn
geweest als commissaris wedstrijden zout nu zijn vrijwil
ligerswerk voortzet in de regio. Van iedere kampioen werd
een kort filmpje uitgezonden om zo iedere winnaar de
huldiging te geven die hij of zij verdiende.
Partners in wedstrijdsport
De wedstrijdsport kon ook dit jaar rekenen op de steun
van verschillende partners. Preston Innovations is al jaren
een trouwe bondgenoot binnen de feeder-discipline.
Zij sponsoren Team Holland dat wordt afgevaardigd naar
het WK Feeder en tevens zijn zij sponsor van het Open
Nationaal Kampioenschap Feeder. Ditzelfde geldt voor
Evezet als hoofdsponsor van de Top Teamcompetitie
Dames en U20 en de Top Teamcompetitie Feeder. Evezet
ondersteunt tevens Team Holland Junioren Zoet (U20
en U25). Verder heeft Sportvisserij Nederland in SD
Sportswear (en met name het merk Acerbis) een partner
gevonden die alle wedstrijdkleding verzorgt voor Team
Holland.

Wedstrijdvissen
Turbo Team

Resultaten nationale wedstrijden
De kampioenschappen zijn 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 | ind = individueel | kl.pnt = klassementspunten
* = Bij deze wedstrijden ging het om open inschrijvingen omdat de federatieve wedstrijden geen
doorgang konden vinden door coronamaatregelen.
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Open Nationaal Kampioenschap Dames
4 september - Noord Hollandskanaal West Graftdijk
ONK Dames: 29
(in 2020: 32)
1		 Fabienne Ter Horst
2 Bo Breuker
3 Wanda de Schouwer

7.141 gr.
6.525 gr.
2.075 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Heren*
4 september - Noord Hollandskanaal West Graftdijk
ONK Heren: 155
(in 2020: 157)
1 Jeffrey Valckenborgh, SV Limburg
2 Jan van de Bovenkamp, SV MidWest Nederland
3 Gerard van Eijk, SV Limburg

8.380 gr.
5.570 gr.
3.430 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Feeder*
5 september - Noord Hollandskanaal Molen Neck
ONK Feeder: 147
(2020: 149)
1 Anne Bruins, SV Groningen Drenthe
2 Kenneth den Engelsman,
SV Zuidwest Nederland
3 Gert Kamerhuis, SV Oost-Nederland
Open Nationaal Kampioenschap Teams*
29 augustus – Lage Vaart
ONK Teams: 18 teams (in 2020: 18)
1 Maver-Zammataro
2 HSV de Karper Voerendaal
3 Evezet Jeugdteam

22.235 gr.
12.970 gr.
4.205 gr.

12 pnt
13 pnt
23 pnt

20.230 gr.
17.870 gr.
16.260 gr.

Open Nationaal Kampioenschap Junioren*
28 augustus – Lage Vaart
U25: 20 t/m 24 jaar – 3 vakken
ONK Jun. U25: 25
(in 2020: 22)
1 Collin Besseling, SV Groningen Drenthe
2 Roy Vaanholt, HSF Midden Nederland
3 Bram Reijntjes, SV Zuidwest Nederland
U20: 15 t/m 19 jaar – 3 vakken
ONK Jun. U20: 41
(in 2020: 48)
1 Melloney Plasschaert, SV Zuidwest Nederland
2 Mandy Swart, HSF Midden Nederland
3 Jeffery Smid, SV Groningen Drenthe

7.950 gr.
5.065 gr.
2.830 gr.

7.160 gr.
5.575 gr.
5.135 gr.

U15: t/m 14 jaar – 3 vakken
ONK Jun. U15: 19
(in 2020: 31)
1 Keano Jansen, SV Oost-Nederland
2 Ruben Horst, HSF Midden Nederland
3 Lars Buth, SV MidWest Nederland
4 Collin Sijben, SV Limburg
Finale Federatief Clubkampioenschap
26 oktober - Lage Vaart, Almere
Maximaal twee clubs met max 15
per federatie
138
- 10 clubs
1		 HSV Kennemerland, SV MidWest Nederland
2 HSV Blankvoorn, SV Groningen Drenthe
3 HSV Haaksbergen, SV Oost-Nederland

2.815 gr.
1.640 gr.
1.390 gr.
1.390 gr.

127 pnt
126 pnt
119 pnt

Nationale Teamcompetitie Zoetwatervissen
TTC Dobber:
6 wedstrijden in juli en september
TTC Dobber Dames + U20: 4 wedstrijden in juli en oktober
TTC Feeder:
6 wedstrijden in juli en oktober
				
TTC Dobber 101
(in 2020: 102)
TTC Dobber Dames + U20 68
(in 2020: 67)
TTC Feeder 44
(in 2020: 85) 			
				
TTC Dobber - Team: 14 teams (in 2020: 14)
1 Team Limburg 1
Bestaande uit: Jo Adriolo, Danny Flipsen, Dieter Friederichs,
Thijs Lupsen, John Savelkoul en Ron Steijvers
2 Maver Zammataro
3 Team Tinca Tinca

Floor Verhoeven,
Wereldkampioen Vissen Dames 2021

135,5 kl.pnt

243.675 gr.

141 kl.pnt
149 kl.pnt

213.870 gr.
196.970 gr.

8 kl.pnt
12 kl.pnt
15 kl.pnt

66.470 gr.
54.955 gr.
40.970 gr.

64 pnt

137.735 gr.

74 pnt
85 pnt

121.280 gr.
128.640 gr.

TTC Dobber Dames + U20 - Individueel Cat. Dames
1 Anja Groot, Turbo Team
2 Kaylee Goedhardt, Damesteam Evezet / Mav
3 Fabienne ter Horst, Damesteam Evezet / Maver

3 pnt
9 pnt
11 pnt

37.890 gr.
25.785 gr.
25.770 gr.

TTC Dobber Dames + U20 - Individueel Cat. U20
1 Demi Jansen, Broezers uit het Noorden
2 Christiaan Dijkstra, Team Fryslân
3 Dennis Hooyman, Evezet maver Jeugdt

6 pnt
6 pnt
8 pnt

39.260 gr.
34.110 gr.
24.430 gr.

TTC Dobber - Individueeel
1 Jo Adriolo, Team Limburg 1
2 John Savelkoul, Team Limburg 1
3 Twan Swart, Af en toe een Bliekske
TTC Dobber Dames + U20 - Teams: 15 teams
1 Turbo Team
Bestaande uit: Anja Groot, Mandy Swart, Twan Swart
Floor verhoeven, Brynn Klootwijk
Coach Peter Swart
2 Broezers uit het Noorden
3 Evezet Maver Jeugdteam

TTC Dobber Dames + U20 - Individueel Cat. U15
1 Keano jansen, De beukers - Jeugdteam SVON
2 Collin Sijben, Team Limburg
3 Zoë Jansen, Power Girls - Jeugdteam SVON
TTC Feeder - Teams: 8 teams (in 2020: 17)
1 Team Preston Innovations
Bestaande uit: Ben van Ek, Danny van den Ende
Marco Hofman, Edgar Kuus en Arnout van de Stadt
2 Dutch Feeder Squad
3 Team JWP Waterservice
				
TTC Feeder - Individueel
1 Arnout van de Stadt, Team Preston Innovations
2 Frank van der Schaft, Dutch Feeder Squad
3 Danny van den Ende, Team Preston Innovations
Final Open NK Streetfishing
16 oktober - Utrecht
NK Streetfishing: 51 koppels
1 Team Roofmeister
Bestaande uit: Bart van de Walle en Johannes Elzinga
2 Jordi Giovanni Rakiman en David van Maanen
3 De Blankers			
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6 pnt
15 pnt
21 pnt

51 pnt

19.265 gr.
28.215 gr.
15.425 gr.

NK Vliegvissen
Teams
1 Team Limburg			
Bestaande uit: Rob Boudewijs, Frans Dirks, Harrie Meusen en Edwin Moorren
2 Elbi's Airflo Angels	
3 Rich Flyfishing 1		

107,5 pnt
118 pnt

Individueel
1 Frans Dirks			
2 Peter Elberse	
3 Alex van Roon	

15 pnt
29,5 pnt
29,5 pnt

105 pnt

132.775 gr.

70 pnt
83 pnt

126.540 gr.
106.880 gr.

5 pnt
6 pnt
8 pnt

44.875 gr.
51.165 gr.
31.635 gr.

17 vissen

346 pnt

10 vissen
11 vissen

322 pnt
304 pnt

NK Baarsvissen
Korpsen
1 Schele Pos			
Bestaande uit: André van Kleef, Pieter Oostwouder, Anton Klaver
2 Ringdijk	
3 Geestmerambacht 		
Individueel
1 Henk Roos			
2 Thom Groot
3 Pieter Oosthouder	

67 st.
62 st.
52 st.

156 st.
150 st.
101 st.

Individueel NK Kustvissen
Junioren
3 wedstrijddagen: 23 okt., 14 en 28 nov.
U21: 7
1 Maarten Bom, SV Zuidwest Nederland
2 Iven Gabrielse, SV Zuidwest Nederland
3 Pedro van Sluijs, SV Zuidwest Nederland
U16: 11
1 Daan Ranzijn, SV MidWest Nederland
2 Youri op 't Hof, SV Zuidwest Nederland
3 Koen Admiraal, SV MidWest Nederland

11 pnt
18 pnt
18 pnt

1.157 cm
1.273 cm
779 cm

19 pnt
24 pnt
28 pnt

1.051 cm
346 cm
454 cm

Dames
3 wedstrijddagen: 23 okt., 14 en 28 nov.
Dames: 8
1 Susan Stuijts, SV Zuidwest Nederland
2 Linda v.d. Velde, SV Zuidwest Nederland
3 Ellen van Es, SV Zuidwest Nederland

19 pnt
19 pnt
24 pnt

352 cm
517 cm
147 cm

WK Dames

Resultaten internationale wedstrijden
Deze wedstrijden zijn volgens de internationale CIPS-reglementen in de diverse disciplines vervist.
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Open NK Kustvissen
Individueel
6 november - Noordwijk
ONK: 55
1 Jan Hennekam, SV Zuidwest Nederland
2 Corné Danen, SV MidWest Nederland
3 Henri Karremans, SV Zuidwest Nederland
NK Bootvissen
NK Boot: 19
1 Albert Leeuwis		
2 Arjan Stelwage		
3 Pim Troost			
Nationale Teamcompetitie Kustvissen
Teams
22 Teams
1 HSV de Zeebaars korps 1
Bestaande uit: Adrie Aarden, Arjan Heijboer,
Jeromy van Houdt, Michel Mosselman, Rini Neele
Martijn Westdorp, Corné Westerlaken
2 HSV Westkapelle Team 1
3 Team Hengelsport Westland
Individueel
139
1 Marien Flipse, Team Nightwish
2 Jurgen van Rijswijk, Yuki Tacke-Link
3 Rini Neele, HSV de Zeebaarts Korps 1

305 pnt
300 pnt
267 pnt

20 kl.pnt
22 kl.pnt
27 kl.pnt

18 pnt

22 pnt
23 pnt

13 ex.
11 ex.
11 ex.

199 ex.
208 ex.
197 ex.

Zoetwatervissen

Zoutwatervissen

WK Masters
8 - 9 okt.: Slovenië, Sava River - 16 landen - 5e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren
11 - 18 sept.: France La Tremblade - 10 landen - 5e plaats

WK Dames
21 - 22 aug.: Nederland, Lage Vaart - 8 landen - 4e plaats
1e plaats Individueel: Floor Verhoeven

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames
11 - 18 sept.: France La Tremblade - 6 landen - 5e plaats

WK Feeder
14 - 15 aug.: Frankrijk, La Vilaine Riviere - 15 landen 5e plaats
WK Feeder Clubs / Teams
23 en 24 okt., Bulgarije Rowing Canal - 34 Teams 1e en 15e plaats
1e plaats - Team: JWP Waterservice, bestaande uit: Ramon
Ansing, Jan Willem Plekkenpol, Martijn Kroes, Edwin
Timmer, Ben van Ek, Gerrit Ansing, Ramon Pasmans en
Kevin Bolhuis
WK Senioren
11 - 12 sept.: Italië, Mincio River - 23 landen - 7e plaats

13 pnt
49 pnt
53 pnt

Interland D / N Heren
20 - 21 nov.: Duitsland, Havelkanaal - 2e plaats
Interland D / N Dames
20 - 21 nov.: Duitsland, Havelkanaal - 1e plaats

WK Bootvissen
9 - 16 okt.: Montenegro, Bijela - 11 landen - 10e plaats
WK Kustvissen Korpsen
23 - 30 okt.: Portugal, Albufeira - 16 teams 9e en 10e plaats
De volgende internationale wedstrijden van zowel
Zoetwater als Zoutwater, zijn afgelast in verband met
coronamaatregelen:
EK Dobbervissen
WK Dobbervissen Clubs/Teams
WK Dobber Junioren
WK Kustvissen Junioren
Meerlanden Bootvissen
WK Streetfishing
WK Karper Heren
WK Karper Dames
WK Vliegvissen Senioren
WK Vliegvissen Dames
EK Vliegvissen Senioren
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HOOFDSTUK 7

Organisatie
V.l.n.r. Jos Bisschops, Marcel Hölterhoff,
Marjan van Kampen en Guido Camps

binding tussen de bestuursleden en duidelijker afspraken
te maken over het mandaat van bestuursdelegaties.
Veel energie werd gestoken in het proces van organisatie
ontwikkeling dat eind 2018 is gestart. Met federaties en
hengelsportverenigingen, evenals met de medewerkers in
de hengelsport werden hierover diverse bijeenkomsten
belegd. Door corona soms helaas beperkt tot een digitaal
samenzijn. Door de externe adviseurs Marjan Olfershoogleraar Sport en Recht- en Jan Has -organisatieveranderingsdeskundige- werd in juni hun advies voor
de organisatie ontwikkeling gepresenteerd bestaande uit
vijf scenario’s, welke als opeenvolgende stappen konden
worden gezet.
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De missie van Sportvisserij Nederland is dat iedereen -die wil- kan meedoen aan en kan genieten van
het sportvissen. We streven naar goede viswateren, een goede visstand en optimale sportvisserijmogelijkheden voor alle sportvissers in Nederland. Dit doen we als koepelorganisatie samen met
735 aangesloten hengelsportverenigingen, zeven regionale federaties en drie landelijke specialistenorganisaties. Voorbereiding van het beleid en uitvoering van de werkzaamheden van Sportvisserij
Nederland gebeurt door een bureau met ruim 60 medewerkers onder verantwoordelijkheid van het
bestuur en binnen de kaders zoals gesteld door de leden in de algemene ledenvergadering.

Visie
De visie hierbij is dat sportvissen voor velen een belang
rijke activiteit vormt die hen ontspanning, uitdaging,
beweging, natuurbeleving, genieten, avontuur, vrijheid,
gezondheid en sociale contacten biedt. Sportvissen is
passie en verwondering, het vergt kennis en vaardigheden,
het bevordert de gezondheid en leidt tot vriendschap en
verbroedering. Een leven lang. Sportvissen leidt tot
kennis, waardering en zorg voor de natuur in en aan het
water. Het draagt bij aan een fysiek, mentaal, natuurlijk,
sociaal en economisch gezond Nederland.
Bestuur
Het landelijk bestuur kwam in 2021 negen keer in
vergadering bijeen. Deels gebeurde dit digitaal vanwege
corona. Het jaarplan en een bijstelling van de begroting
2021 werden bij de start van het jaar vastgesteld. Ook
werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2020
besproken. Een meerjarenbeleidsplan ‘Hoofdlijnen van
beleid 2022-2023’ en bijbehorende begroting werden
opgesteld.

Gesproken werd over o.a. de verkenning van een
nationaal sportvisserijcentrum, acties gericht op
ledenbehoud, de mede door Sportvisserij Nederland
gerealiseerde leerstoel Vis en Zoetwater Ecologie aan
de Wageningen Universiteit en de plannen voor kader
vorming bij wedstrijden.
Acties voor de werving van twee nieuwe bestuursleden
werden in gang gezet en verkennend werd gesproken
over de opvolging van de wegens VUT vertrekkende
directeur per 1 juli 2022.
Aan het einde van het jaar vond de jaarlijkse bestuurs
evaluatie plaats. Dit gebeurde onder externe begeleiding
van Huibert Brands. In een open
sfeer werd met elkaar gesproken.
De vervulling van de bestuurlijke
rol, het nemen van verantwoor
delijkheid en integer handelen
werden als goed beoordeeld.
Wel werd besloten meer aandacht
in te ruimen voor de sociale

In september besloot het bestuur om aan de leden
vergadering voor te leggen te starten met de uitvoering
van scenario 2 (meer uniformeren en/of centraliseren
van procedures en activiteiten bij de zeven federaties en
Sportvisserij Nederland). Adviesbureau Berenschot kreeg
in december opdracht dit project te gaan (bege)leiden.
Tevens werd in september door het bestuur besloten
om een nieuwe onafhankelijke bestuursstructuur voor
Sportvisserij Nederland uit te werken (scenario 3),
evenals de invoering van een zogenaamd dubbellidmaat
schap van sportvissers -dat sportvissers die lid zijn van
een aangesloten hengelsportvereniging hiermee ook

automatisch lid worden van Sportvisserij Nederland,
zoals bij veel van de sportbonden- waardoor ernstige
misdragingen van sportvissers landelijk geldend via
het verenigingsrecht kunnen worden aangepakt (deel
scenario 4).
Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd vanwege
corona verschoven van juni naar 21 oktober 2021, zodat
deze fysiek kon worden gehouden. Het jaarverslag en de
jaarrekening 2020 werden goedgekeurd, evenals het
jaarplan en de bijgestelde begroting 2021 en het meerjaren
beleid en -begroting voor 2022 en 2023. De ledenver
gadering stemde in met de voorgestelde aanpak van de
organisatie ontwikkeling (scenario 2, 3 en deels 4).
Afscheid werd genomen van de bestuursleden Peter
Paul Blommers (bestuurslid Communicatie) vanwege de
maximale zittingstermijn van 3 x 3 jaar en van Cornel van
Schayck. Over zijn langdurige grote inzet werd Peter Paul
Blommers door de voorzitter en directeur toegesproken
en hij ontving hiervoor de gouden erespeld van
Sportvisserij Nederland. Guido Camps werd benoemd tot
nieuw bestuurslid Communicatie. Arie Gramsma volgde
op voordracht van Sportvisserij Limburg Cornel van
Schayck op.

De Nederlandse wereldkampioenen 2021 -Floor Verhoeven
en de teamleden van JWP Waterservice- ontvingen bij
een andere gelegenheid de zilveren erespeld van
Sportvisserij Nederland.
NOC*NSF
Sinds 2013 is Sportvisserij Nederland lid van de nationale
sportkoepel NOC*NSF en met ruim 700.000 sportvissers
de tweede grootste sportbond na de KNVB. Sportvisserij
Nederland was in 2021 nauw betrokken bij het opstellen
van de Veranderagenda en de Sportagenda 2032 binnen
het NOC*NSF. Meegewerkt werd aan de campagne om
bij de gemeenteraadsverkiezingen begin 2022 sport
-waaronder een beweegvriendelijke buitenruimtekrachtiger op de gemeentelijke agenda te plaatsen.
Ook tekende Sportvisserij Nederland als een van de
eerste sportbonden het charter Inclusie & Diversiteit om
hier de komende jaren binnen de sportvisserij (nog) meer
werk van te gaan maken. Verder leverde Sportvisserij
Nederland via haar vertrouwenscontactpersonen
-gelukkig maar een paar- meldingen aan bij het Centrum
Veilige Sport.
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Van NOC*NSF ontving Sportvisserij Nederland vanuit
de Nederlandse Loterij in 2021 ruim 1.450.000 euro.
Dit wordt binnen Sportvisserij Nederland beschouwd als
extra gelden. Een kwart miljoen hiervan werd als éénmalige
bijdrage teruggestort in het Innovatiefonds voor de

sport. Een half miljoen euro werd landelijk besteed aan
het bevorderen van de sportvisserij door vrouwen,
ouderen en jeugd, de campagne Sportvisserij Loodvrij
(duurzaamheid), extra automatisering en de organisatie
ontwikkeling. Van de overige half miljoen euro werden
subsidies verstrekt aan federaties en hengelsport
verenigingen voor het weer bevisbaar maken van vele
wateren (o.a. verwijderen overtollige watervegetatie),
de aanleg van sportvisserijvoorzieningen, het versterken
van hengelsportverenigingen en de ondersteuning van
evenementen voor de jeugd.
Lidmaatschap van EAA en CIPS
Voorts is Sportvisserij Nederland aangesloten bij de
European Anglers Alliance (EAA) en de Confédération
Internationale de la Pêche Sportive (CIPS). De EAA
behartigt binnen de Europese Unie de belangen van de
sportvisserij. Zij heeft enkele medewerkers in Brussel.
Fred Bloot, adjunct directeur van Sportvisserij Nederland,
is voorzitter van de EAA. De CIPS is de wereldorganisatie
voor viswedstrijden. Hierbij zijn meer dan honderd
landen aangesloten. Onder haar auspiciën vinden de
wereldkampioenschappen plaats.
Bureau
Bij het bureau van Sportvisserij Nederland waren eind 2021
66 medewerkers in dienst. Totaal ging het gemiddeld
in 2021 om 52,3 fte, waarvan circa 10% een tijdelijke

aanstelling had. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg
mede door twee langdurig zieken 4,1 %.
Verdeeld over de afdelingen Belangenbehartiging,
Onderzoek & Advisering, Communicatie & Educatie,
Wedstrijden, Bedrijfsvoering en Visdocumenten vindt
beleidsvoorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden
plaats. Binnen het bureau is er wekelijks management
overleg met de directeur en afdelingshoofden en is er
overleg per afdeling. Jaarlijks wordt geïnvesteerd in
opleidingen voor medewerkers. De omzet bedroeg ruim
13 miljoen euro en er werd een positief resultaat over
2021 behaald van ruim 650.000 euro.
Veel van de werkzaamheden gebeuren in samenwerking
met de federaties en hengelsportverenigingen. Met
medewerkers van de federaties vindt maandelijks over
diverse thema’s beroepskrachtenoverleg plaats om infor
matie uit te wisselen en werkzaamheden af te stemmen.
Ook wordt samen opgetrokken met andere sectoren
zoals sport, natuur, recreatie en gezondheid om de
krachten te vergroten en meerwaarde te behalen.
Vanwege corona werd in 2021 veel thuisgewerkt door
medewerkers. Hiervoor werden de benodigde faciliteiten
geboden. Het kantoor was altijd open met een kleine
bezetting. Tevens is in 2021 een reguliere thuiswerk
regeling ingesteld waarbij bij een volledig dienstverband
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Beach Cleanup Tour

maximaal twee dagen per week kan worden thuisgewerkt
afhankelijk of de werkzaamheden dit toelaten.
Binnen Sportvisserij Nederland zijn drie vertrouwens
contactpersonen actief. Er wordt gewerkt conform de
richtlijnen van NOC*NSF en er is een koppeling met het
Centrum Veilige Sport Nederland.
Gezien de omvang van de werkorganisatie van Sportvisserij
Nederland is een ondernemingsraad wettelijk vereist.
Na voorbereidende werkzaamheden en afstemming met
vakbond FNV vond op 8 februari de digitale verkiezing
plaats. 51 van de 53 stemgerechtigden brachten hun
stem uit en van de 8 kandidaten werden er 5 gekozen.
Op 16 februari was de eerste ondernemingsraad bij
Sportvisserij Nederland een feit. De samenstelling is:
Ruben Bil (vz), Remko Verspui (secr), Piëtte van Hoorn,
Nynke Lely en Marco Kraal. Een OR-reglement werd
opgesteld en een convenant met de werkgever (directeur)
werd getekend. Ook werden opleidingen gevolgd. De
ondernemingsraad presenteerde zich aan het bestuur.
Minimaal ieder kwartaal vindt overleg plaats met de
directeur. In 2021 werd door de ondernemingsraad
geadviseerd over:
• de reguliere thuiswerkregeling;
• de verplichte ADV dagen 2022;
• de procedure voor werving van de nieuwe directeur;
• de nieuwe regeling telefonie;
• en de keuze voor adviesbureau Berenschot voor de
uitvoering van scenario 2 van het organisatie
ontwikkelingsproces.

Jaarrekening
Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over 2021

(na resultaatbestemming)

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

31 december 2021

31 december 2020

1
218.628
40.593
59.577

172.590
47.875
89.687
318.798

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

210.047

310.152
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Liquide middelen

2
3
4

162.408
1.574.463

5

PASSIVA (€)
6

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

7
8
9

226.740

120.620
1.317.760
1.736.871

1.438.380

10.576.911

10.044.492

12.842.627

12.019.764

31 december 2021

Eigen vermogen

Verschil
begroting/
resultaat
2021

10.618.968
22.424
1.488.429
45.132
421.415
559.149
0
53.612

10.330.000
20.000
1.450.000
35.000
400.000
545.000
5.000
110.000

288.968
2.424
38.429
10.132
21.415
14.149
-5.000
-56.388

10.335.147
22.611
1.129.150
313.963

13.209.128

12.895.000

314.128

12.431.358

226.732
151.090
948.550
250.000
106.074
706.598
1.797.234
1.907.331
22.882
549.330

180.000
150.000
1.000.000
250.000
85.000
730.000
1.830.000
1.850.000
30.000
670.000

46.732
1.090
-51.450
0
21.074
-23.402
-32.766
57.331
-7.118
-120.670

174.812
130.762
907.700
0
91.115
715.351
1.791.598
1.837.387
13.886
222.286

167.326
182.524
101.165
200.200

250.000
150.000
100.000
200.000

-82.674
32.524
1.165
200

0
0
0
0

7.317.036

7.475.000

-157.964

5.884.895

4.091.202
146.234
968.689

4.150.000
160.000
960.000

-58.798
-13.766
8.689

4.065.577
167.770
898.115

5.206.125

5.270.000

-63.875

5.131.462

685.967

150.000

535.967

1.415.001

Financiële baten en lasten

-32.706

0

-32.706

-14.808

Bedrijfstechnisch resultaat

653.261

150.000

503.261

1.400.193

Resultaatbestemming:
- t oevoeging bestemmingsreserve
- toevoeging algemene reserve

0
653.261

0
1.400.193

653.261

1.400.193

(€)
Baten
Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas)
Algemeen / vereniging
NOC*NSF / Nederlandse loterij
Onderzoek en Advisering
- Subsidie baten (categorie Anderen)
Communicatie
Educatie
Wedstrijden
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226.740
210.047

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Resultaat
2021

Bijgestelde
Begroting
2021

13
14
15

31 december 2020

8.128.293

366.400
260.230
4.087.704

Lasten
Algemeen / vereniging
NOC*NSF Contributie
NOC*NSF Besteding extra gelden
NOC*NSF Bijdrage innovatiefonds
Belangenbehartiging
Onderzoek en Advisering
Visdocumenten en controle
Communicatie
Educatie
Wedstrijden
Tijdelijk extra beleidsaccenten:
- Versterken lokale belangenbehartiging
- Gedragscampagne schone waterkant
- Inzet droogte en klimaat problematiek
- Eénmalige verhoging bijdrage BOA Fonds

Resultaat
2020

605.138
25.350

7.475.031
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

340.737
208.054
3.995.942

Som der bedrijfskosten

4.714.334

4.544.732

12.842.627

12.019.763

Bedrijfsresultaat
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Bestuur en commissieleden (per juni 2022)

Bureau Sportvisserij Nederland (per juni 2022)

Bestuur Sportvisserij Nederland

Bondscoaches

Joop Bongers / tot 1 juli, directeur
Rosetta Kooistra / vanaf 1 september, directeur

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

Zoetwatervissen
Junioren
Dieter Friederichs
John Savelkoul
Ron Steijvers

Penningmeester
Drs. M.E. (Marcel) Hölterhoff

Streetfishing
Sander Groenenboom
Dennis Horvath

Belangenbehartiging
T.E. (Toby) Ellson
Communicatie
Dr. G. (Guido) Camps
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Senioren
Jan van Schendel
Stefan Verhoeven

Masters
Albert Meijer

Water / Natuur
J.A.W. (Jos) Bisschops

Zoutwatervissen
Kustvissen Junioren
Marin van der Drift
Corné Westerlaken

Kustvissen Senioren
Rob Punselie

Handhaving / controle
Vacant

Kustvissen Dames
Marcel Noort

Bootvissen
Henri Karremans

Ledenbinding / -service
R. (Rob) Geleijnse

Federatieve wedstrijdcoaches

Ambtelijk secretaris
Ir. J.J.A. (Joop) Bongers / tot 1 juli
Drs. R.M. (Rosetta) Kooistra / vanaf 1 september

Sportvisserij Frylan		
Jan Grijpstra
Sportvisserij Groningen Drenthe
Martijn Bakker, Gert van der Veen

Erelid

		

A.J. (Nol) Sweep

Sportvisserij Oost-Nederland
Richard Jansen, Paula Petiet

Commissaris wedstrijden

Sportvisserij MidWest Nederland
Cor van Houten, Thomas Nicters, Bauke Post

Zoet
Willem Raven

Hengelsportfederatie Midden Nederland
Frans Wulterkens

Zout
Wim Kruining

Sportvisserij Zuidwest Nederland
Niels Evers

COW-leden

Sportvisserij Limburg
Thijs Verstegen

Zoet
Chris Groen
Sjon Janssen
Hans Koning
Rinus Ottens
Mark Pijnappels

Dirk Vaatstra
Hans Vijgeboom
Joep Vissers
Marc Zwaan

Zout
Sjon Janssen
Rens de Jong
Hendrik Molenvliet

Rindert Procee
Arjan van de Zande

E-mail
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl

Afdeling Bedrijfsvoering
Simone van den Essenburg (hoofd)
Sandra Althof-Wilmot
Patricia Boekel
Evert Dijkhof
Michaéla van Driel
Paulien Frentz

Astrid Galis
Lindsay de Haan
Joke Knaap
Tineke Prins
Ankie Steenbeek
Maikel Stegeman

Cluster Visdocumenten
Gerben Koopmans (hoofd)
Jody Bekker
Elvira van Hattum
Paula Klarenbeek

Gonda Krause
Ruud Pannekeet
Kitty Zaal

Afdeling Belangenbehartiging
Fred Bloot (adjunct-directeur)
Ruben Bil
Gertjan van Burken
Marco Kraal
Daniël Leeuwestein

Nynke Lely-Straatsma
Dirk Otten
Jaap Quak
David Vertegaal

Afdeling Advisering & Onderzoek
Jan Kamman (hoofd)
Roland van Aalderen
Marcus de Boer
Niels Brevé
Emiel Derks
Gerrit van Eck
Willie van Emmerik

Connie Kolfschoten
Gerard de Laak
Willem Romeijn
Remko Verspui
Robert Weijman
Paul Wijmans

Afdeling Communicatie & Educatie
Onno Terlouw (hoofd)
Joran Bal
Pieter Beelen
Danny Bok
Vacant
Jesper Bresser

Rob Ceelen
Gerwin Gerlach
George Hampsink
Daniël Weijers
Robert de Wilt
Bert Zoetemeyer

Cluster Wedstrijden
Piëtte van Hoorn (hoofd)
Alisha Hansma
Paul Peters

Adrie van der Veen-Speek
Marijn Zaal

Overzicht aantal verstrekte VISpassen
2005

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal
verenigingen
eind 2021

Groningen-Drenthe

44.993

48.584

48.724

50.033

57.246

58.861

146

Friesland

23.229

34.704

35.030

36.192

41.057

41.142

28

Oost-Nederland

54.653

71.639

72.898

75.410

88.779

91.034

68

MidWest Nederland

75.283

132.457

133.892

136.868

157.601

159.947

98

Federatie

Midden Nederland

31.548

44.948

45.340

48.769

59.785

61.723

94

Zuidwest Nederland

109.693

154.340

157.578

162.779

195.276

199.986

200

Limburg

22.954

33.641

34.695

37.395

45.141

45.738

101

362.353

520.313

528.157

547.446

644.885

658.431

735

-

54.364

51.254

47.069

48.260

46.345

574.677

579.411

594.515

693.145

704.776

Subtotaal
Kleine VISpas
Totaal

Het totaal aantal sportvissers, aangesloten bij de
hengelsportverenigingen (VISpas, JeugdVISpas en/of
Extra VISpas) steeg in 2021 met 2,1 % ten opzichte
van 2020.
70
71

Adressen sportvisserijorganisaties

Aan VISpassen en Kleine VISpassen zijn in 2021 totaal
704.776 stuks uitgegeven. Dit is een stijging van
11.631 stuks ten opzichte van 2020 (+1,68 %).
Het aantal aangesloten hengelsportverenigingen nam
in 2021 met dertien hengelsportverenigingen af.

Er zijn 46.345 Kleine VISpassen in 2021 verstrekt
aan sportvissers die niet zijn aangesloten bij een
hengelsportvereniging.

Nationaal

Regionale hengelsportfederaties

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

Sportvisserij Fryslân
Obe Veldman (voorzitter)
Kantoor: Biensma 27, 9001 XZ Grou
T. 0566-624455
E. info@visseninfriesland.nl
I. www.visseninfriesland.nl

Vertrouwenscontactpersonen
Sportvisserij Nederland
T. 030-3030900
Landelijk vertrouwenspunt
Centrum Veilige Sport Nederland
T. 0900-2025590
De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)
Administratie: Postbus 91, 4140 AB Leerdam
E. info@deksn.nl I. www.deksn.nl
Vereniging Nederlandse Roofvissers (VNR)
(voorheen Snoekstudiegroep Nederland België)
E. i.boersma@nederlandseroofvissers.nl
l. www.nederlandseroofvissers.nl
Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)
E. secretariaat@vnv.nu
I. www.vnv.nu

Uitgegeven toestemmingen
2018

2019

2020

2021

10.723

13.011

20.697

16.420

NachtVIStoestemming

49.497

62.430

89.863

92.314

Derde Hengeltoestemming

19.620

22.927

31.257

34.385

MeeVIStoestemming

Sportvisserij Groningen Drenthe
Gezinus Martens (voorzitter)
Kantoor: Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo
T. 0592-542890
E. info@vissen.nl
I. www.vissen.nl
Sportvisserij Oost-Nederland
Ingmar Boersma (voorzitter)
Kantoor: Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte
T. 0572-363370
E. info@sportvisserijoostnederland.nl
I. www.sportvisserijoostnederland.nl
Sportvisserij MidWest Nederland
Vacant (voorzitter)
Kantoor: De Droogmakerij 42A, 1851 LX Heiloo
T. 0251-318882
E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl
I. www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij:
NOC*NSF
Postbus 302, 6800 AH Arnhem
T. 026-4834400
E. info@nocnsf.nl
I. www.nocnsf.nl
European Anglers Alliance (EAA)
Rue de la Loi 81a, B-1040 Brussels, Belgium
T. +32 (0) 2 725 11 15
E. info@eaa-europe.eu
I. www.eaa-europe.org
Confédération Internationale de la Pêche
Sportive (CIPS)
Viale Tiziano, 70, IT - 00196 Roma, Italia
T. +39 06 879 805 14-7
E.	cipssecretariat@cips-fips.com of
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
I. www.cips-fips.com

Hengelsportfederatie Midden Nederland
Bennie van Til (voorzitter)
Kantoor: Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort
T. 026-3212045
E. info@hfmiddennederland.nl
I. www.hfmiddennederland.nl
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Paul van Keulen (voorzitter)
Kantoor: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen
T. 0162-687260
E. info@sportvisserijzwn.nl
I. www.sportvisserijzwn.nl
Sportvisserij Limburg
Arie Gramsma (voorzitter)
Kantoor: Hornerweg 2, 6041 TJ Roermond
T. 0475-350053
E. info@sportvisserijlimburg.nl
I. www.sportvisserijlimburg.nl

De Visvrouwen
Paula Petiet en Nathalie van den Berg

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

