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Veel activiteiten richten zich op de jeugd, zoals de vislessen op school met een praktijkles bij hen in de buurt. 

 HOOFDSTUK 1

Hoofdlijnen  
van 2015



Sportvisserij Nederland en de  

regionale federaties presenteren in 

'Naar Buiten!' hun beleidsplan voor 

de jaren 2016 - 2020.

Naar Buiten!

In 2015 is hard gewerkt om een nieuw beleidsplan 
te realiseren. In een intensief samenwerkings-
proces met de regionale federaties en vele 
anderen zijn onder de titel Naar Buiten! de 
sportvisserijdoelen voor de periode 2016-2020 
vastgesteld. 

Inzet is de mogelijkheden voor de sportvissers te 

behouden en te verbeteren. Een stevige positie van de 

hengelsport in de samenleving en het verbreden van 

de netwerken is hierbij van belang. Samen met anderen 

zal worden gewerkt aan het realiseren van een natuur-

lijke waterbiotoop en een goede, gevarieerde visstand. 

De jeugd blijft een speerpunt. Veel energie zal worden 

gestoken in het ondersteunen en versterken van de 

hengelsportverenigingen. Bij de wedstrijdvisserij is het 

doel onder het motto ‘Als team naar de top’ een ver-

breding van de deelname en het structureel behoren tot 

de internationale top.

Eind 2015 werd het beleidsplan Sterker Samen Werken 

afgerond. Veel van de doelen zijn gerealiseerd waar-

onder belangrijke wijzigingen van de Visserijwet, een 

forse groei van het aantal aangesloten sportvissers en 

aansluiting bij NOC*NSF. Bedreigingen zijn gekeerd en 

hard is gewerkt aan verbetering van de mogelijkheden 

voor sportvissers en van de visstand. Samen met natuur-

organisaties zijn grote projecten gestart.

Een veranderende visstand

Door het waterbeleid en de waterzuivering neemt de 

hoeveelheid voedingsstoffen in vele wateren af en 

daarmee de hoeveelheid vis. De variatie aan vissoorten 

daarentegen neemt toe. In 2015 is de samenwerking  

met natuurorganisaties geïntensiveerd om de visstand 

in met name de grote wateren te versterken. Met 13,5 

miljoen euro subsidie van de Postcodeloterij wordt het 

Haringvliet weer ingericht als natuurlijke open verbinding 

van Rijn en Maas met de Noordzee. Herintro ductie van 

de steur en herstel van het bestand van veel tussen zoet 

en zout water trekkende vissoorten is hier een doel.  

Ook zijn belangrijke stappen gezet om een open 

doorgang voor vis in de Afsluitdijk te creëren (de 

zogenaamde vismigratierivier). Dit initiatief van 

onder andere Sportvisserij Nederland wordt binnen 

twee jaar werkelijkheid. In het Lauwersmeergebied 

worden natuurlijke verbindingen met de Waddenzee 

en Drentse beken hersteld. Sportvisserij Nederland 

en de federaties Fryslan en Groningen Drenthe zijn 

hier gestart met de uitzet van zeeforel. Doel is de 

sportvisserijmogelijk heden en het vistoerisme te 

verbeteren.
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Beperken onttrekking vis

Ook in vele andere wateren is gewerkt aan verbetering van 

een natuurlijk watermilieu (zoals vispassages,  natuurlijke 

oevers en peilbeheer) en behoud en verbetering van 

de toegankelijkheid voor sportvissers. Onderzoeken 

worden gedaan en waar nodig en mogelijk zijn vissoorten 

(waaronder karper) uitgezet. De visstand is echter weinig 

wettelijk beschermd en staat onder zware druk of het nu 

de zee (bijvoorbeeld zeebaars) of binnenwateren (bij-

voorbeeld aal, snoekbaars en brasem) betreft.

Een steeds belangrijker probleem bij een afnemende  

visstand is de onttrekking door de beroepsvisserij.  

Nog altijd kan veel van deze grootschalige commerciële 

visserij in Nederland plaatsvinden zonder beperkingen 

in huurovereenkomsten en vergunningen. Met tal van 

acties -variërend van politieke lobby en overleg tot 

 rechtszaken- zette Sportvisserij Nederland zich in om tot 

regulering en een verantwoorde, transparante, duurzame 

visserij te komen. Mede hierdoor worden steeds meer 

partijen zich van de problematiek bewust en beginnen in 

actie te komen. 

Door de uitzet van zeeforel worden de sportvisserij-

mogelijkheden verbeterd. 

Door een subsidie uit het Droomfonds van de 

Postcodeloterij is het mogelijk het Haringvliet 

opnieuw in te richten.  



Inzake bijvoorbeeld het IJsselmeer vond herhaaldelijk 

overleg plaats tussen de verantwoordelijke staatssecre-

taris, gedeputeerden van de omliggende provincies, 

natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland. De hand-

having is sterk geïntensiveerd en de visserij-inspanning 

beperkt. Toereikende maatregelen zijn echter nog steeds 

niet genomen en het herstel van de visstand moet nog 

beginnen.

Ambassadeurs voor hengelsport

Gesteund door Sportvisserij Nederland en de federaties 

waren vele vrijwilligers actief om de jeugd kennis te laten 

maken met het leven van de vissen onder water en met 

de veelzijdige kanten van de sportvisserij. Jeugdcursus-

sen van hengelsportverenigingen en vislessen op de 

basisscholen vormden hierbij een speerpunt. 

Door Sportvisserij Nederland is in 2015 veel voorlichting 

gegeven over de sportvisserij naar de samenleving en de 

sportvissers via vrije publiciteit, eigen televisieprogram-

ma’s, Hét VISblad, websites en beurzen. Het gebruik van 

social media door Sportvisserij Nederland nam fors toe.

Het aantal bij de hengelsportverenigingen  aangesloten 

sportvissers bleef in 2015 stabiel. Ledenbehoud, werving 

via de landelijke VISpascampagne en handhaving 

droegen hieraan bij. Voor de sportvissers werd het 

aantal wateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

viswateren uitgebreid. Begin van het jaar kreeg de VIS-

planner app op een smartphone tezamen met de VISpas, 

wettelijk ook de status om aan de waterkant te tonen dat 

men gerechtigd is ter plaatse te mogen vissen. 

Om meer mensen met de hengelsport kennis te kunnen 

laten maken is door Sportvisserij Nederland de meeVIS-

toestemming geïntroduceerd. Aangesloten sportvissers 

kunnen hiermee per jaar drie personen gratis elk een dag 

mee nemen om samen met hen te vissen. Uiteindelijk zijn 

immers de sportvissers de beste ambassadeurs voor hun 

hobby.

Goud en ander eremetaal

Voor de wedstrijdvisserij was 2015 een topjaar. 

 Nederlandse teams, afgevaardigd door Sportvisserij 

Nederland, behaalden internationaal tal van podium-

plaatsen. Topprestaties waren er bij het kustvissen en het 

zoetwatervissen voor dames. Het Nederlandse junioren-

team werd in eigen land wereldkampioen kustvissen en 

Joeri Minderhoud won individueel de wereldtitel.  

In België werd Anja Groot wereldkampioen bij het  

zoetwatervissen voor dames en het Nederlandse team 

veroverde het zilver. In Portugal wist de Nederlandse 

herenploeg bij het wereldkampioenschap kustvissen 

eveneens beslag te leggen op het zilver.

Krachten bundelen

In 2015 is veel bereikt voor de sportvisserij. Wezenlijk 

hierbij was de eendrachtige samenwerking binnen de 

hengelsport en met tal van externe partijen. Goede 

recreatiemogelijkheden en een duurzame natuur zijn 

voor de Nederlandse samenleving van belang. Sport-

visserij en een gezonde, gevarieerde visstand maken 

hiervan deel uit. Ook de komende jaren zijn er nog veel 

stappen te zetten. Het beleidsplan ‘Naar Buiten!’ vormt 

hiertoe de leidraad voor de sportvisserij. Door intern 

en extern de krachten te bundelen kunnen veel van de 

doelen worden gerealiseerd.

Menno Knip, voorzitter. Joop Bongers, directeur.

Anja Groot 

toont trots 

haar vangsten 

waarmee zij 

wereldkam-

pioen werd. 
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 HOOFDSTUK 2

Belangen-
behartiging



Het is belangrijk voor de sportvisserij om in het maatschappelijk veld relaties te onderhouden en 
kennis te delen op verschillende terreinen. Samenwerken en krachtenbundeling met natuurorganisa-
ties, de recreatiesector, waterbeheerders en overheden is essentieel. Belangenbehartiging is meer 
dan het schrijven van een brief naar een Kamercommissie of een minister over zaken die je geregeld  
wilt hebben. Het is een continu proces vanuit de gehele sportvisserijorganisatie, gebaseerd op 
 wederzijds respect en vertrouwen in en vanuit de samenleving met het uiteindelijke doel de sport-
visser zijn hobby optimaal te kunnen laten uitoefenen.

Belangenbehartiging is 
verantwoordelijkheid nemen

Meer aandacht voor dierenwelzijn

De sportvisserij heeft aandacht en zorg voor de visstand 

en de vis. Via voorlichting, handhaving en visstand-

beheer geeft de sportvisserij vorm aan dierenwelzijn. 

Desondanks wordt de sportvisserij door sommige  

dierenwelzijnsorganisaties bekritiseerd. In 2015 heeft 

Sportvisserij Nederland in de gemeenten Amsterdam,  

Rotterdam, Utrecht en Groningen ondersteuning 

gegeven aan federaties en hengelsportverenigingen 

om aantijgingen te weerleggen en verkeerde beeld- 

en beleidsvorming te voorkomen. Hierdoor hebben 

genoemde gemeenten weloverwogen besloten om de 

hengelport niet te verbieden of te beperken. Door  

intensieve lobby en voorlichting is bij deze gemeenten  

de relatie met de sportvisserij versterkt. 

Opmars van waterplanten

De toegenomen waterplantenbegroeiing is het gevolg 

van het helderder worden van wateren door het terug-

dringen van voedingstoffen in het water. Om dit proces  

te versnellen is er in het verleden soms veel brasem  

weggevist. Sportvisserij Nederland heeft jarenlang 

gewaarschuwd tegen de onvoorziene gevolgen van deze 

beheervisserijen. Voorbeeld hiervan zijn de Randmeren, 

die een belangrijke recreatiefunctie hebben, maar waar 

de bedekking met waterplanten in de zomerperiode 

zodanig is toegenomen dat waterrecreatie niet of  

nauwelijks meer mogelijk is en zelfs leidt tot 

levensbedreigende situaties. Samen met de 

waterrecreatiesector en Gastvrije Randmeren 

is in 2015 een werkgroep gevormd om tot een 

breed gedragen plan van aanpak te komen 

om de overlast door de waterplanten in te 

dammen. 

World Fish Passage Conference

Van 22 tot en met 24 juni 2015 vond de Fish 

Passage Conference plaats in Groningen. Dit 

internationale congres stond in het teken van 

het verbeteren van vismigratiemogelijkheden. 

Tal van bedrijven, universiteiten en aquati-

sche biologen, afkomstig vanuit de hele wereld, vonden 

hier een podium om uitgebreid te netwerken en elkaar te 

informeren over actuele oplossingen om de vis vrije door-

gang te verlenen, van bron tot monding. 

Vanwege de grote belangstelling werd extra ruimte 

gecreëerd voor aanvullende lezingen en excursies, 

waarbij de state-of-the-art-expertise werd gepresenteerd 

over onder meer visgedrag bij obstakels onder water, 

effectief management en de diverse sociale en  

economische kwesties rondom dit onderwerp. 

Het congres werd georganiseerd in nauwe samenwerking 

met de American Rivers and the ‘More room for fish’ 

project (Amerika), North American Fish Passage orga-

nisation (Amerika), Institute of Fisheries Management 

(Engeland), FAO-EIFAAC (Europa), Wanningen Water 

Consult, Sportvisserij Nederland, Van Hall Larenstein  

en Karlstad University (Zweden).

Sportvissen in windparken mag vanaf 2017

Omdat windparken interessante visstekken bieden, heeft 

Sportvisserij Nederland zich samen met partners uit 

de waterrecreatiesector sterk gemaakt voor recreatief 

medegebruik van deze parken. In het ontwerp Nationaal 

Waterplan 2016-2021 is beleid opgenomen die vissen 

vanaf kleine bootjes en charters met ingang van 2017 

in windparken mogelijk maakt. In de nieuwe beleidsnota 

Noordzee 2016-2021 wordt nu vermeld dat recreatief 

medegebruik bijdraagt aan  

efficiënt ruimtegebruik en 

bovendien kansen biedt voor 

versterking van duurzaam 

gebruik en de biodiversiteit. 

Sportvisserij Nederland 

was mede-organisator 

van de World Fish Passage 

Conference. 
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Water Natuurlijk winnaar Waterschapverkiezingen

Mede dankzij massale steun van sportvissers heeft Water 

Natuurlijk de waterschapsverkiezingen in maart gewon-

nen en is met 90 zetels de grootste partij geworden. 

Tijdens de verkiezingen zijn 14 van de 26 sportviskandi-

daten gekozen, vooral dankzij de voorkeurstemmen van 

de sportvissers. 

IJsselmeer en Markermeer

Forse stappen naar realisatie vismigratierivier

Sportvisserij Nederland is een van de initiatiefnemers 

voor de aanleg van de vismigratierivier bij de Afsluitdijk. 

Het project wordt voorbereid onder de paraplu van ‘De 

Nieuwe Afsluitdijk’, een samenwerkingsverband van het 

Rijk, provincies en aangrenzende gemeenten. In 2015 is 

gewerkt aan diverse onderzoeken en procedures, waar-

onder het opstellen van een milieueffectrapport, een 

passende beoordeling over de natuureffecten en het 

Provinciaal Inpassingsplan. Onderwerpen als monitoring, 

educatie en aanvullende (visvriendelijke) natuurmaat-

regelen langs de Afsluitdijk staan op de agenda. Sport-

visserij Nederland leverde hiervoor kennis en ideeën aan.

Meer aandacht voor vissen en visstand IJsselmeer

Sportvisserij Nederland is partner in het samenwerkings-

verband Het Blauwe Hart. Dit verband draagt er aan bij 

dat er steeds meer aandacht is voor vissen. Tegelijkertijd 

groeit het besef dat de huidige visstand absoluut niet roos-

kleurig is en omvangrijke maatregelen noodzakelijk zijn. 

Sportvisserij Nederland neemt deel aan diverse over-

leggen over de toekomst van de IJsselmeervisserij, 

waaronder meermaals per jaar bestuurlijk overleg met 

de verantwoordelijke staatssecretaris en gedeputeerden 

van de provincies Friesland, Noord-Holland en Flevoland. 

De in 2014 ingestelde maatregelen bleven ook in 2015 

van kracht, zoals een verbod op de zegenvisserij in de 

havens en een reductie van 85% op de inzet van staande 

netten. Daarbij is de controle op de beroepsvisserij 

geïntensiveerd.

Sportvisserij Nederland zit in de Raad van Advies van de 

Stichting Transitie IJsselmeer. De ambitie is verwoord in 

het document ‘Rijk IJsselmeer’: een gezonde, zo natuurlijk 

mogelijke visstand is daarvan een onderdeel. Rond het 

In de Randmeren is de waterplantenoverlast zo groot,  

dat waterrecreatie nauwelijks meer mogelijk is. 



IJsselmeer spelen onderwerpen als de opknapbeurt van 

de Houtribdijk, vispassages in deze dijk, Marker Wadden, 

Achteroeverprojecten met kansen voor vis en sportvis-

ser, aanleg luwtezones, aanleg windmolenpark, zandwin-

ning en andere voor vissen relevante maatregelen. 

Jaarlijks betaalde Sportvisserij Nederland circa € 12.000 

aan de Staat voor de machtiging om met maximaal twee 

hengels in het IJsselmeer-Markermeer te mogen vissen 

(met inbreng in de Landelijke Lijst viswateren). Gegeven 

de zeer lage visstand, mede veroorzaakt door overbevis-

sing, en daardoor een sterk afgenomen sportvisserij-

belang, heeft Sportvisserij Nederland in 2015 symbolisch 

slechts één euro overgemaakt. Dit vooral als signaal naar 

het ministerie om serieus werk te gaan maken van de 

overbevissing en het verbeteren van de visstand. 

Marker Wadden

In het Markermeer wordt op initiatief van Natuur-

monumenten vanaf 2016 een serie eilanden aangelegd. 

Deze ‘Marker Wadden’ zorgen voor natuurherstel en 

bieden kansen voor de vis en sportvissers. Sportvisserij 

Nederland is bij dit project betrokken om het herstel van 

de visstand te realiseren. De natuur in het Markermeer 

is de laatste 20 jaar erg achteruit gegaan onder meer 

door gebrek aan natuurlijke oevers, de Houtribdijk en 

verslibbing. De aanleg van de Marker Wadden moet de 

natuur en het vissenrijkdom in het Markermeer verbete-

ren. Natuurmonumenten gaat samen met Sportvisserij 

Nederland nauwgezet monitoren hoe de visstand mee-

profiteert van alle positieve ontwikkelingen die in gang 

worden gezet.

De nieuw aan te leggen eilanden in de Marker 

Wadden moeten zorgen voor natuurherstel,  

waaronder die van de visstand.



12

13

Beleid en politiek

Nieuwe kijk op zeebaars

Het bestand zeebaars nadert de kritische ondergrens. 

Dit jaar stond in het teken van de Europese noodmaat-

regelen bestaande uit een tijdelijk verbod op pelagische 

visserij in het Kanaal, maximale aanvoerhoeveelheden 

per visserijmetier en een baglimit van drie zeebaarzen 

voor de recreatieve visserij. In juli werd de minimummaat 

voor de zeebaars verhoogd naar 42 centimeter. 

Aangezien de zeebaars de afgelopen 10 jaar heeft 

gezorgd voor een enorme boost in de zeesportvisserij 

in de Noordzeelanden en de economische waarde van 

de sportvisserij op zeebaars vele malen groter is dan de 

waarde van de commerciële aanvoer, zet Sportvisserij 

Nederland sinds enige tijd in op een nieuwe kijk op de 

zeebaars waarbij de zeebaars exclusief wordt gereser-

veerd voor de sportvisserij en de zeer kleinschalige 

beroepsvisserij. 

Aandacht voor sportvisserij in Europees Parlement en 

Commissie

Dit jaar zijn de European Anglers Alliance (EAA) en de 

European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) 

gestart met het organiseren van zogenaamde RecFishing 

Fora voor het Europees Parlement en de Commissie.  

In de eerste bijeenkomst met europarlementariërs werd 

de sociaal economische betekenis van de sportvisserij 

onderstreept. De tweede bijeenkomst stond in het teken 

van het beheer van de zeebaars voor de toekomst. Ver-

tegenwoordigers vanuit de sportvisserij, de hengelsport-

industrie en EU-beleidmakers spraken over een duurzaam 

langetermijnbeheer van deze belangrijke zeevis. Met 

deze fora hopen de organisatoren dat het geluid van de 

25 miljoen Europese sportvissers in Brussel met betrek-

king tot uiteenlopende zaken een beter gehoor vindt.

Den Haag

Mede op verzoek van Sportvisserij Nederland was er vanuit 

verschillende politieke partijen aandacht voor sport-

visserij gerelateerde onderwerpen in de Tweede Kamer. 

Het betrof onder meer Europese noodmaatregelen voor 

Maatregels 

moeten er 

voor zorgen 

dat de zee-

baarsstand 

zich herstelt.

Overbevissing door de beroepsvisserij is een reden waardoor 

de visstand in het IJsselmeer sterk is afgenomen.



de zeebaars en een VISpas voor de zee. Enkele politieke 

partijen hebben opheldering gevraagd naar de impact 

van de vergunningverlening door het ministerie van 

Economisch Zaken wat betreft de beroepsvisserij op de 

benedenrivieren en het Haringvliet, op de visstand en 

de migratiemogelijkheden. Daarnaast zijn er schriftelijke 

Kamervragen gesteld over de waterplantenproblematiek 

in de Randmeren. Speciale aandacht kreeg de Nieuwe 

Natuurwet in wording en de zogenaamde Fitness Check 

van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Via de regiegroep 

Recreatie en Natuur, waar Sportvisserij Nederland voor-

zitter van is, is een stevige politieke lobby gevoerd en 

onderhandeld met de overheid om de belangen van de 

recreatiesector te waarborgen in deze dossiers. 

Nieuw beleid waterkracht

Eind 2014 is de nieuwe ‘Beleidsregel watervergunning-

verlening waterkrachtcentrales in rijkswateren’ van 

kracht geworden. Hierin staat dat nieuwe waterkracht-

centrales aan de norm van maximaal 0,1% vissterfte 

moeten voldoen. De huidige bestaande waterkracht-

centrales van Linne en Lith blijven echter buiten schot 

bij deze nieuwe beleidsregel, terwijl deze centrales de 

grootste knelpunten zijn in Nederland wat betreft  

vismigratie. Reden voor Sportvisserij Nederland om hier 

in 2015 wederom politieke aandacht voor te vragen.  

Dit jaar verleende Rijkswaterstaat voor de tweede maal 

een vergunning aan een ondernemer voor de bouw van 

een waterkrachtcentrale bij Borgharen. Sportvisserij 

Nederland heeft samen met Sportvisserij Limburg, Vis-

standverbetering Maas en de VBC Roerdal in augustus 

beroep aangetekend tegen de vergunningverlening. 

Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en  

Noordzeekustzone en VIBEG 

Aan de voor de zeesportvisserij belangrijke Natura 2000-

plannen is een periode van acht jaar stakeholdersoverleg 

voorafgegaan onder regie van Rijkswaterstaat. In decem-

ber zijn de conceptplannen afgerond. Hierin wordt de 

bestaande Gedragscode zeesportvisserij aangemerkt als 

het meest effectieve sturingsmechanisme voor zeesport-

vissers en voor het zelf zeeaas steken dat -in tegenstel-

ling tot de Oosterschelde- vergunningvrij blijft.

In het Waddenzee-beheerplan is op initiatief van Sport-

visserij Nederland een optie opgenomen om het steken 

van zagers op de enige toegankelijke mosselbank bij 

West-Terschelling niet te verbieden maar via een apart 

project open te houden. 

Het VIBEG-project (visserij in beschermde gebieden) 

werd in 2015 geëvalueerd. In een nieuw akkoord is de 

inzet van de sportvisserij dat de impact van de beroeps-

visserij wordt verminderd. 

Kunstwerken zoals stuwen en waterkrachtcentrales 

belemmeren de vrije doorgang van vis. Een nieuwe 

beleidsregel verplicht de vissterfte terug te dringen  

tot 0,1 procent.
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 HOOFDSTUK 3

Advisering en 
Begeleiding



Het cluster Advisering voert een breed palet aan activiteiten uit: van een inrichtingsadvies voor 
een plaatselijke visvijver tot grote natuur ontwikkelingsprojecten bij het Haringvliet. Samenwerking 
met andere organisaties wordt steeds belangrijker. Hierbij wordt kennis over vis en sportvisserij-
gebruik ingebracht en tegelijkertijd worden de belangen behartigd van de sportvissers.

Onderzoek en advies

Achteroever Wieringermeer

In het project Achteroever Wieringermeer werken 

publieke en private partners aan een vorm van innova-

tief waterbeheer in combinatie met de ontwikkeling van 

nieuwe economische dragers. Een voormalig agrarisch 

bedrijf fungeert hierbij als ‘proefboerderij’. Vissen en 

sportvisserij worden gezien als kansrijke potenties 

binnen de ontwikkeling van achteroevers. Sportvisserij 

Nederland is daarom door Rijkswaterstaat gevraagd te 

participeren. In 2015 is samen met andere partijen een 

projectvoorstel opgesteld en voor subsidie ingediend.  

Dit deelproject richt zich op ‘ichthyoponics’: onderzoek 

naar de mogelijkheden om in een gesloten keten vis en 

drijvende groenten te kweken op basis van organisch 

afval. Het doel is de hoeveelheid vismeel in de aquacul-

tuur en in aas en voer van sportvissers te reduceren en 

te vervangen door eiwitten uit insectenlarven. Tevens 

kan hiermee pootvis worden gekweekt.

Vooruitlopend op de subsidie is in 2015 een eerste  

experiment uitgevoerd met het opkweken van karper in 

combinatie met de teelt van sla in drijvende systemen. 

Visvijvers Noord-Limburg

Er is ondersteuning geboden aan de hengelsport-

verenigingen die vallen onder de gemeente Horst aan  

de Maas. Door het herstel van een oude Maasarm komen 

drie visvijvers in een overstromingsgebied te liggen die 

gemiddeld eens per vijf jaar zal overstromen. In samen-

werking met de gemeente, Staatsbosbeheer en een 

projectbureau zijn voor twee verenigingen nieuwe loca-

ties gevonden voor hun visvijvers. Omdat er geen goed 

alternatief was blijft een vereniging op haar huidige  

visvijver vissen, waarbij er inrichtingsmaatregelen 

worden genomen om de overstromingskans van de  

visvijver te minimaliseren. 

De gemeente wil dat de hengelsportverenigingen zelf 

hun visvijver en het omliggende terrein gaan beheren. 

In samenwerking met de verenigingen en de gemeente 

is voor alle negen visvijvers een beheerplan opgesteld 

met daarin het groot en klein onderhoud en vervangings-

investeringen (zoals beschoeiing en vissteigers) en werd 

per visvijver een onderhoudsbudget vastgesteld. 

Visplan Geul en zijbeken 2016-2025

De laatste twee decennia is de waterkwaliteit en optrek-

baarheid voor vis sterk verbeterd in de Geul. De positieve 

ontwikkelingen motiveren de VBC om een nieuwe stap 

te maken in het herstel van de aangewezen doelsoorten 

waaronder beekprik, beekdonderpad, beek/zeeforel en 

vlagzalm. Het Visplan 2016-2025 werd in samenspraak 

met Sportvisserij Nederland opgesteld, een groeidocu-

ment met permanente en flexibele activiteiten die aan-

sluiten op de waterplannen van het Waterschap Roer en 

Overmaas en het Provinciaal Waterplan Limburg. Er werd 

een analyse gemaakt van knelpunten op basis van veld-

inventarisaties, monitoring en expert judgement. Verder 

werd een uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Karperproject Noord-Willemskanaal

In februari startte in het Noord-Willemskanaal een onder-

zoek naar de migratie van uitgezette spiegelkarpers.  

Bij een voormalig agrarisch bedrijf zijn vijvers aangelegd 

voor het project Achteroever Wieringermeer.
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Een sportvisser toont een teruggevangen gemerkte 

spiegelkarper. 

Het is een gezamenlijk project met de Hengelsportfede-

ratie Groningen Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s 

en Noorderzijlvest en de hogeschool Van Hall Larenstein.  

In totaal zijn er 240 spiegelkarpers uitgezet, voorzien van 

een uitwendig merkje. Bij een klein deel van de karpers 

is operatief een zender ingebracht. Hierdoor kunnen de 

karpers gedurende drie jaar worden gevolgd. De vissen 

die een uitwendig merkje hebben kunnen ook door 

sportvissers worden herkend, wanneer zij een van deze 

karpers vangen. Zij kunnen dit melden bij Sportvisserij 

Nederland. Zo wordt inzicht gekregen in het migratie-

gedrag van de vissen. Er werden al 110 karpers terug 

gemeld.

Vissenbos 

Vissenbossen bestaan uit houten palen en takken die in 

het water worden geplaatst en de leef- en beschuttings-

mogelijkheden voor vissen verbeteren. In 2015 is gestart 

met een proef om de werking van deze vissenbossen 

te onderzoeken. In wateren van twee hengelsport-

verenigingen zijn in totaal vier vissenbossen geplaatst. 

Met onderwatercamera’s en een visserijkundig onderzoek 

is gekeken hoeveel en welke vissen (soorten en lengten) 

gebruik maken van de beschutting die de takken bieden. 

De eerste resultaten zijn positief, vooral soorten als 

blankvoorn en baars zijn veelvuldig bij de vissenbossen 

aangetroffen.

48 Projecten Kort Advies 

Er zijn 48 projecten Kort Advies uitgevoerd. Bij diverse 

onderzoeken was de pers aanwezig en in Utrecht ook 

de lokale politiek. Regelmatig kwamen kinderen uit de 

hoogste groepen van de plaatselijke basisscholen kijken 

bij het onderzoek. Vismeesters gaven dan uitleg over 

de vang tuigen, visherkenning en het onderwaterleven. 

Zelf konden de kinderen een aantal vissen meten en 

terugzetten. 

Waterkracht

Er is een Landelijk Overleg Waterkracht gehouden onder 

leiding van dagvoorzitter Jan Terlouw. Thema was de 

toepasbaarheid van waterkracht in Nederland met  

presentaties op het gebied van energie, duurzaamheid en 

visschade op populatie-niveau. Het doel was natuurorga-

nisaties meer te activeren op dit terrein.

Bekrijten 

In 2014 is door het waterschap Vechtstromen, 

HSV Ons Genoegen uit Hengelo, Sportvisserij Oost 

Nederland en Sportvisserij Nederland een start gemaakt 

met het bekrijten van vier vijvers in het beheergebied 

van het waterschap. Het onderzoek wordt begeleid door 

ingenieursbureau TAUW die metingen doet naar de 

waterkwaliteit en het afnemen van dikte van de sliblaag. 

Door Sportvisserij Nederland is de visstand voorafgaand 

aan het bekrijten bemonsterd. De proef duurt drie jaar. 



Visserijkundig onderzoek met rapportage

Plaats Naam water Opdrachtgever

Alblasserdam Lammetjeswiel Verenigde Alblasserdamse Hengelaars

Almelo Kerkelanden Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost-Nederland, 
Waterschap Vechtstromen

Arkel Visput Sportvisserij Nederland / HSV ´t Stekelbaarsje

Baarle-Nassau D'n Ballast HSV Alfheim

Boskant Bobbenagelse Dommel Boskantse Hengelsport Vereniging

Enkhuizen Visvijvers Agri Port Sportvisserij Nederland

Enschede Christinalustvijver Sportvisserij Oost-Nederland

Etten Leur Halsche Vliet K.E. HSV de Kleine Voorn

Gouda Baden Powellplantsoen Viswaterpachting Gouda

Groningen Drenthe Zeeforelproject Groningen Drenthe Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, 
Sportvisserij Nederland

Haaksbergen Groot Scholtenhagen HSV Haaksbergen

Heeswijk-Dinther Klotbeek HSV Vorstenbosch

Heiloo Maalwater of Kanovijver HSV De Vroegte Wint

Hellevoetsluis Vestinggracht HSV Het Voornse Kanaal

Hengelo Hasseleres Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost-Nederland, 
Waterschap Vechtstromen

Heusden Gracht 1 HHV de Parelvissers

Heusden Oude Maasje HHV de Parelvissers

Houten Rondeel Sportvisserij Nederland

Leende Visvijver Loofvennen HSV ’t Polderke

Malden Korte en Grote Loef HSV de Vriendenkring Heumen-Malden

Nijverdal Vijver Nijverdal vissenbos HSV Ons Genoegen

Nistelrode Meuwel Nistelrodese HSV

Oldenzaal Bergingsvijver Harplaan Sportvisserij Oost-Nederland

Puiflijk Schipslei karpervijver HSV Schipslei

Spengen Polder Spengen Sportviscentrum Loosdrecht

Spoordonk De Beerze Kwabalenonderzoek Sportvisserij Nederland

Swalmen De Swalm HSV De Swalm

Tiel Lingepark HSV Onder Ons

Tienray Visvijvers HSV de Vriendenkring

Utrecht Fort Blauwkapel Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Winterswijk Vijver Oostervoort Hengelsportfederatie Midden Nederland

Zoetermeer Westerpark Sportvisserij Zuidwest Nederland

Zuid-Scharwoude Geestmerambacht Sportvisserij MidWest Nederland
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Schriftelijk Kort Advies

Plaats Naam water Opdrachtgever

Alblasserdam Schutsluis Verenigde Alblasserdamse Hengelaars

Arkel Visput HSV ´t Stekelbaarsje

Dedemsvaart Visput HSV De Brasem

Dieren Vijver langs het spoor DHV De Rietvoorn

Eindhoven Hanevoetvijver Sportvisserij Zuidwest Nederland

Ermelo ’s Heeren Loo ’s Heeren Loo

Hilversum Wijde Blik HSV Hilversum

Holten Vletgoor HSV De Rietvoorn Holten-Markelo

Maarheeze Greunvengat HSV ‘t Tipke

Nederweert Noordervaart Wedstrijdtraject HSV Noordervaart

Olst Kortrickvijver HSV Olst

Ossendrecht Vijver Volksabdij en Wasseven Sportvisserij Zuidwest Nederland

Scharwoude Simajaput Hoornse Hengelaars Bond

Spijkenisse Grote Wiel HSV Ons Genoegen

Veenendaal Surfplas HSV De Rietvoorn

Venhorst Vijver het Grootven Visclub De Boekhorst

Vianen Inrichtingsplan Helsdingen HSV De Reiger

Mengen en beluchten visvijvers

In 2015 werd een proef gecontinueerd die in 2014 was 

gestart. In enkele visvijvers is stroming en zuurstof 

aangebracht met behulp van pompen en er werd struc-

tureel bijgevoerd. Op twee van de vijvers is de visstand 

onderzocht. Hierbij is aldus de draagkracht van het water 

kunstmatig verhoogd met als doel de hoeveelheid vis in 

een water langdurig op een hoger peil te krijgen. 

Sportvisserijgebruik grote wateren

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is onderzoek 

gedaan naar het sportvisserijgebruik van de grote 

binnenwateren. In 2015 is gestart met de inventarisatie 

van het aantal sportvissers langs de benedenrivieren  

(de mondingen van de grote rivieren rond Rotterdam) 

en het Haringvliet. Tweemaal per maand werd met een 

vierpersoons vliegtuig een ronde gevlogen boven de 

wateren, waarbij sportvissers werden geteld. Daarnaast 

gingen vrijwilligers op pad om sportvissers langs de 

waterkant te interviewen. Het onderzoek naar het sport-

visserijgebruik in de Maas, Waal, Nederrijn en Lek is in 

2015 afgerond. Met de informatie over sportvisserijge-

bruik kunnen bijvoorbeeld extra voorzieningen worden 

gerealiseerd en beperkingen worden voorkomen.

Diepe plassen

Om te weten of menging van het water in een diepe 

visvijver bijdraagt aan de draagkracht van de vijver is het 

project ‘Diepe plassen’ gestart. De elf meter diepe sport-

visplas Watergoor bij Nijkerk is in de zomer gelaagd met 

een spronglaag. Uit het visserijkundig onderzoek bleek 

dat er een onverwacht hoog visbestand aanwezig was en 

dat de vis (voornamelijk karper) in goede conditie was. 

De relatief hoge draagkracht van de sportvisplas wordt 

waarschijnlijk deels veroorzaakt door het lokvoer dat 

wordt gebruikt bij het karpervissen maar mogelijk spelen 

ook migrerende muggenlarven hierin een rol. Geconclu-

deerd is dat de draagkracht van de visvijver Watergoor 

voldoende is en dat het mengen van de waterkolom niet 

nodig is. 

Maaien van ‘hot spots’ voor de sportvisserij

Door bezuinigingen kunnen de waterschappen niet meer 

alle watergangen volledig bevisbaar houden voor de 

sportvisser. In het Oranjekanaal (Drenthe) en de Keizers-

beek (Gelderland) wordt ingezet op het bevisbaar houden 

van een aantal belangrijke visstekken (hot spots) door 

middel van extra maaien van bepaalde trajecten van een 

watergang. Het project werd uitgevoerd in samenwerking 

met de hengelsportfederaties Groningen Drenthe en 

Midden Nederland. In 2015 was de zomer zo warm  

en droog dat maaien gedurende een lange periode 

onmogelijk was. 

Hydro Venturi techniek in Houten

In Houten werden de wateren sterk overwoekerd door  

de uitheemse waterplant ongelijkbladig vederkruid.  

De gemeente heeft samen met het waterschap besloten 

deze waterplanten te bestrijden met de Hydro Venturi 

Techniek. Bij monitoring daarna bleek de uitheemse 

waterplant nog niet helemaal te zijn verwijderd. 

In 2015 bleek de soort weer te zijn toegenomen. Uit een 

visstandonderzoek van Sportvisserij Nederland kwam 

naar voren dat de visstand sterk was afgenomen, mede 

als gevolg van de ingezette techniek. 



Visvriendelijk maaibeheer

Volgens de Gedragscode Flora- en faunawet moet bij 

het maaien van waterplanten speciaal rekening worden 

gehouden met beschermde soorten en is er zorgplicht 

voor alle soorten. Na veldbezoeken is duidelijk geworden 

dat de maaipraktijk vaak op een aantal punten afwijkt 

van de maaibeheerplannen. Naast de traditionele maai-

boot en de maaikorf is ook kennis gemaakt met een 

aantal innovatieve methoden. De uitkomsten van het 

onderzoek worden door Sportvisseirj Nederland ingezet 

bij de voorlichting met betrekking tot visvriendelijk 

beheer bij VBC’s en waterschappen, dit jaar was dat bij 

Rijnland en Stichtse Rijnlanden.

Verbetering sportvisserijmogelijkheden

Project beheer karpervisvijvers

Doel van het project is het stimuleren van karpervisvij-

vers bij verenigingen. De vis die wordt uitgezet komt uit 

kweek, waardoor de druk op pootvis van het open water 

wordt verminderd. 

Zes verenigingen hebben deelgenomen aan het project. 

Bij drie verenigingen gaat het om een meerjarig project. 

In 2015 zijn er problemen geweest door de levering van 

te kleine karper. In Tienray en in Arkel zijn visserijkundig 

onderzoeken uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten 

worden nieuwe beheeradviezen gegeven.

Project bijvoeren visvijvers

De achttien verenigingen die hebben meegedaan aan 

het bijvoerproject, kregen in totaal 9.850 kg vijvervoer 

geleverd. Het voer (waarin geen vismeel is verwerkt) 

kwam van de Belgische fabrikant Lambers-Seghers. 

Sportvisserij Nederland subsidieerde het voer voor 

50 procent. Doelstelling van dit project is om te zorgen 

dat de vijvers een hogere draagkracht krijgen. Vijftien 

verenigingen hebben aan het eind van het jaar een 

enquête ingevuld. Elf van hen zijn tevreden over de  

resultaten, twee zijn niet tevreden en twee geven aan  

dat het niet duidelijk is wat de resultaten zijn.

Deelnemende verenigingen karpervijverproject 2015

Plaats Vereniging

Arkel HSV Het Stekelbaarsje

Brielle HSV De Watergeus

Tienray HSV De Vriendenkring

Deelnemende verenigingen bijvoerproject 2015

Plaats Vereniging

Abcoude SVG Abcoude

Alphen HSV Alfheim

Arkel HSV Het Stekelbaarsje

Brielle HSV De Watergeus

Broekhuizervorst HSV De Eendracht

Deurne HSV De Peel

Eindhoven/Veldhoven Philips Hengelsportvereniging

Geldrop HSV De IJzeren Man

Grubbenvorst HSV 't Voorntje

Harskamp HSV De Goudwinde

Hoensbroek Heerlen HSV Haal Op

Meerlo HSV Grondel Geduld

Oostrum HSV ’t Alvertje

Overasselt HSV De Stekelbaars

Puiflijk HSV De Duikelaar

Reuver HSV De Forel

Sevenum HV De Peelvissers

Tienray HSV De Vriendenkring
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Een clubgeouw dat gerealiseerd werd met steun uit het 

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden. 

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Met het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 

ondersteunt Sportvisserij Nederland de federaties en 

hengelsportverenigingen met een financiële bijdrage om 

voorzieningen voor de sportvisser of de visstand te reali-

seren. In 2015 zijn er 21 aanvragen ingediend waarvan er 

18 werden gehonoreerd. In totaal is er voor € 88.706 aan 

subsidie toegezegd. In 2015 zijn 19 projecten afgerond uit 

eerder toegezegde subsidies. Hiervoor is een totaalbe-

drag uitgekeerd van € 92.075. 

Overzicht goedgekeurde aanvragen Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 2015

Aanvrager Maatregel / doel / project

AUHV Utrecht Aanleggen van 40 meter vissenbossen

HSF Groningen Drenthe Aanleggen van 90 vissteigers voor viswedstrijden

HSF Groningen Drenthe Aanleggen van verharding op een dijk voor parkeerplaatsen voor sportvissers

HSV de Brasem ter Aar Aanleggen van 25 vissteigers

HSV De Meer ‘s-Hertogenbosch Vervangen van de aanlegsteiger voor visboten

HSV de Polder Haps Aanleggen van een visplaats, oever, paaiplaats, minder validenvissteiger

HSV de Sportvisser Noordwijk Bouwen van een clubhuis op de strandlocatie

HSV De Wiejert Limbricht Aanschaffen van een afdeknet tegen aalscholverpredatie

HSV Hoop op Geluk Nijkerk Aanleggen van een wedstrijdtraject met 140 visplaatsen

HSV ONI Terneuzen Aanleggen van 36 vissteigers voor viswedstrijden

HSV Ons Genoegen Enkhuizen Aanleggen van een vissteiger

HSV Ons Genoegen Schinnen Herinrichting van de visvijver

HSV St. Petrus Huissen Aanleggen van een vissteiger voor de jeugd en minder validen

HSV St. Petrus Venlo Aanleggen van een dam in visvijver en herinrichting

HSV t Stekelbaarsje Arkel Aanschaf van zonnepanelen op het clubgebouw voor beluchtingspompen

HSV Valentinus Westerhoven Aansluiten van het clubhuis op het elektriciteitsnetwerk

HSV Willem Barendsz Lottum Aanpassen van trailerhelling aan de Maas

Sportvisserij Oost-Nederland Aanleggen van drie vissteigers



In de Beerze wordt met een schepnet 

gezocht naar larven van de kwabaal. 

Herintroductieprojecten

Herintroductieprogramma Elft

In 2014 en 2015 zijn honderden teruggekeerde volwassen 

elften gerapporteerd in het Rijnstroomgebied in Duits-

land. De teruggemelde elften werden waargenomen door 

videoregistraties bij vispassages in de Rijn (bij Iffezheim 

en Gambsheim) maar ook door een aantal hengelvang-

sten en dood gevonden exemplaren. In Nederland werden 

een aantal juveniele vissen van 9 cm gevonden bij een 

energiecentrale in Nijmegen. Dit zogenoemde EU Life+ 

project -waaraan Sportvisserij Nederland deelneemt- is 

in het najaar afgesloten met een symposium in Bergerac 

(Frankrijk). Wetenschappers uit heel Europa hebben daar 

kennis uitgewisseld over elftpopulaties. 

Kwabaal 

Waterschap de Dommel, Sportvisserij Nederland en 

een aantal vrijwilligers hebben in het voorjaar in de 

Beerze met het schepnet gezocht naar larven van de 

kwabaal. Deze zijn helaas niet gevonden. Eerder waren 

kwabalen in het kader van een herintroductieproject 

uitgezet. Tijdens de monitoring in het najaar zijn wel 

twee kwabalen aangetroffen. Samen met adviesbureau 

Koeman en Bijkerk en waterschap Vechtstromen is er 

binnen de waterschapsgrenzen op potentieel geschikte 

locaties gezocht naar eDNA van kwabaal. In geen van 

de genomen watermonsters is DNA van de kwabaal 

aangetroffen. 

Steur in de Rijn

Als onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet 

-deels gefinancierd via de Postcodeloterij- wordt gewerkt 

aan herintroductie van een duurzame, zelfredzame steu-

renpopulatie in de delta en de Rijn. Sportvisserij Neder-

land werkte samen met VisAdvies, Rijkswaterstaat, ARK 

Natuurontwikkeling en WNF aan een telemetrie-onderzoek 

met 4-jaar oude steuren (53 stuks). Losgelaten op de 

grens met Duitsland vonden de vissen binnen een paar 

weken hun weg naar de Noordzee. Hierdoor is een beter 

beeld verkregen van de mogelijkheden van stroomaf-

waartse migratie in de Rijn. In december ving sportvisser 

Ernest Ripson een steur terug in de Oosterschelde. 

Zeeforel Lauwersmeer

In dit project werken waterschap, natuurbeheerders en 

de federaties Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslan  

en Sportvisserij Nederland aan het herstel van de  

vis migratie tussen de Drentse beken en de Waddenzee.  

De zeeforel is hierbij de gidssoort, maar vele andere  

vissoorten profiteren mee. In maart zijn 1.000 volwassen 

zeeforellen losgelaten in het Lauwersmeer en 5.000 

zeeforel-broedjes uitgezet in de bovenlopen van de 

Drentse beken. In oktober is een monitoring uitgevoerd 

waaruit bleek dat de broedjes konden overleven en goed 

waren gegroeid.

In april 2015 is bij het Waddenfonds een subsidieaan-

vraag ingediend. Omdat er niet voldoende financiële 

middelen waren is de aanvraag aangehouden. Het is de 

bedoeling om op den duur het sportvisserijtoerisme in  

en om het Lauwersmeer te ontwikkelen.
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Het jaarlijks evenement Sharkatag 

is populair onder sportvissers en 

levert een schat aan informatie  

op over haaien. 

Haaien en roggen

Merkprogramma gevlekte gladde haaien 

Voor het merkenprogramma gevlekte haaien van onder 

meer Sportvisserij Nederland (start 2011) zijn door  

hengelcharters, enkele gespecialiseerde sportvissers  

en de weervisserij 383 haaien van merkjes voorzien.  

De 46 terugvangsten werden verkregen van voornamelijk 

Franse beroepsvissers. De vangsten werden beloond met 

naar keuze 25 euro per haai of T-shirts voor de bemanning. 

Het patroon van de vangsten gaf een verspreiding weer 

van de Golf van Biskaje tot de noordelijke Noordzee 

bij de Shetland-eilanden. De in Zeeland voorkomende 

haaien behoren tot een apart bestand van de Noordzee. 

Naast de gevlekte gladde haai zijn in het onderzoek in 

2015 zeven hondshaaien, 21 pijlstaartroggen en vijf ruwe 

haaien gemeld. 

Haaien en roggen terug in de Noordzee

Diverse organisaties hebben zich verenigd om samen te 

werken aan de herintroductie (opkweken en uitzetten) 

van een aantal haaien- en roggensoorten. Hieronder 

bevinden zich WWF, BlueLinked, DelAgua consultancy, 

CBF, Stichting de Noordzee, Ecomare, de NEV, het Dol-

finarium en Sportvisserij Nederland. Financiering werd 

verkregen en een start werd gemaakt met de kweek 

van jonge stekelroggen op de locatie van BlueLinked 

in Utrecht. Sportvisserij Nederland leverde expertise 

voor het merkprogramma van de uit te zetten haaien 

en roggen zodat de effecten van de uitzettingen kunnen 

worden gemeten.

Sharkatag

Tijdens het jaarlijkse evenement Sharkatag van Sport-

visserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland 

werden 82 haaien gevangen en negen pijlstaartroggen.  

Onder hen waren twee zeldzame ruwe haaien. De dag 

met de genodigde relaties ging niet door vanwege het 

slechte weer. Tijdens de andere dagen waren er in totaal 

300 deelnemers uit Nederland en België. Hart van 

Nederland-reporter Lex van Vliet maakte een reportage 

en ving zelf een haai. 

Factsheets en determinatie-kaart haaien, vleten en 

roggen

Om een juiste identificatie van de verschillende soorten 

haaien, vleten en roggen te krijgen bij vangsten door 

de beroeps- en sportvissers werd de website Haairog.nl 

geactualiseerd met factsheets per soort, afkomstig van 

de SharkTrust en vertaald door de Dutch Shark Society. 

Verder werd de nieuwe determinatie-kaart haaien, vleten 

en roggen opgeleverd in het Engels, Frans en Nederlands. 

De zoekkaart geeft informatie over de herkenning van de 

soorten, wet- en regelgeving en de beste manier om de 

vissen te hanteren aan boord. De kaart werd opgesteld 

door de Waddenvereniging, het ministerie van Economi-

sche Zaken, de Dutch Shark Society, IMARES, de Neder-

landse Elasmobranchen Vereniging, de Zeehengelsport, 

Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Visserij 

Organisaties (CVO) en verspreid onder beroepsvissers, 

sportvissers, visafslagen en hengelsportwinkels. 

Kennisuitwisseling

Exoten

Jaarlijks wordt meegewerkt aan het project ‘invasieve 

exoten’ in opdracht van de Nederlandse Voedsel en 

Waren Autoriteit (NVWA). Sportvisserij Nederland  

verspreidde nieuws over exoten via de nieuwsbrief  

‘kijk op exoten’. Via het vangstenplatform mijnvismaat.nl 

werd de meest opvallende vangst van 2015 gemeld: een 

Atlantische Bonito die vanaf Neeltje Jans werd gevangen.  

Vermoedelijk ging het hier om een dwaalgast. 



Een schets toont de oostkant van het 

Haringvliet zoals diverse organisaties 

dit voor ogen hebben. 

Milieuvriendelijke alternatieven voor vislood

Lood is volgens de EU-norm een prioritaire stof; een 

zwaar metaal dat niet thuis hoort in het milieu. De sport-

visserij moet daarom het loodgebruik aantoonbaar zien 

terug te dringen. De EFTTA wil voor 2020 een sterke 

reductie van vislood. In 2015 werd met de hogeschool 

Van Hall Larenstein onderzoek gedaan onder 1.000 

zeevissers. Daarnaast werd onderzocht of alternatieven 

online verkrijgbaar zijn. De beste alternatieven werden 

gepubliceerd onder de kop ‘Groeiende markt voor loodal-

ternatieven’. Zo zijn er tegen redelijke prijzen vervangers 

verkrijgbaar welke zijn gemaakt van ijzer, steen of glas.

Droomfonds en haringvliet.nu

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier met als 

doel: herstel van vismigratie en verbetering van de vis-

bestanden in de rivieren, zoals zalm en steur. De orga-

nisaties ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, 

Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescher-

ming Nederland en het Wereld Natuur Fonds vormen 

gezamenlijk een coalitie voor het Droomfondsproject 

Natuurherstel Haringvliet. In 2015 werd hiervoor een 

bedrag van 13,5 miljoen euro ontvangen uit het Droom-

fonds van de Nationale Postcode Loterij. Gedurende 3,5 

jaar werkt de coalitie met deze steun aan een natuurlijker 

Haringvliet met daarbij de ontwikkeling van toerisme en 

recreatie, waterveiligheid en sportvisserij. Het project 

Haringvliet is verdeeld in zes deelprojecten: visserij, 

recreatie, monitoring (vogels en vissen), natuurontwikke-

ling, schelpdierbanken en steur. Sportvisserij Nederland 

is in de meeste deelprojecten actief. Een website werd 

gelanceerd voor actuele informatie: haringvliet.nu

EIFAAC-symposium Lillehammer

EIFAAC hield van 14 tot 17 juni een symposium in 

 Lille hammer (Noorwegen). Universiteiten en overheden 

vanuit de hele wereld presenteerden diverse onder-

zoeksresultaten over de sportvisserij. Er was veel aan-

dacht voor sociaaleconomisch onderzoek (hoeveel is de 

sportvisserij waard en hoeveel mensen vissen er?) en 

het gedrag van sportvissers. Andere thema’s waren het 

verzamelen van vangstgegevens, het uitzetten van vis, 

vistoerisme en de inzet van vrijwilligers.

Sportvisserij Nederland gaf een presentatie over MijnVis-

maat en over sportvisserij-inventarisaties en er werd een 

workshopsessie geleid over vangstgegevens die verza-

meld zijn door sportvissers.

Uitzet van karper en waterbeheer

Vanwege een aankomende wetswijziging en discussies 

tussen waterschappen en sportvisserijorganisaties is er 

behoefte aan een landelijk toetsingskader voor de uitzet 

van karper. Sportvisserij Nederland heeft deelgenomen 

aan een landelijk overleg voor het opstellen van dit toet-

singskader. Hierin staat een schema waaraan het uitzetten 

van karper moet voldoen. Sportvisserij Nederland wil de 

normen in het eindconcept na een jaar evalueren en dat 

er op wateren met een specifieke hengelsportfunctie 

ruimte blijft om meer karper uit te zetten. 

Regionaal heeft Sportvisserij Nederland op diverse plaat-

sen inhoudelijk geadviseerd over uitzethoeveelheden. 

Natuurherstel in Limburg

In de werkgroep Grensmaas Gezond zijn Sportvisserij 

Nederland en Sportvisserij Limburg vertegenwoordigd. Er 

waren diverse overleggen met andere belanghebbenden 

en de verantwoordelijke organisaties zoals Rijkswaterstaat 

en de provincie Limburg. In goede samenwerking met 

natuurorganisaties is gezamenlijk opgetrokken voor de 

verbetering van het hele riviersysteem. Ook is samen-

gewerkt met sportvisserijorganisaties in België om de 

recreatieve ontwikkeling van de Grensmaasvallei voor  

de sportvissers optimaal te laten slagen. 

Begeleiding Visstandbeheercommissies (VBC’s)

Sportvisserij Nederland heeft in een aantal VBC-

gebieden ondersteuning geboden. Voor de VBC Vallei 

en Veluwe is gewerkt aan het opstellen van een visplan. 

De VBC Randmeren is ondersteund met adviezen ten 

aanzien van quota voor de zegenvisserij. Incidentele 

ondersteuning vond plaats aan de VBC’s Fryslan, Rijn en 

IJssel en Stichtse Rijnlanden.
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 HOOFDSTUK 4

Kennis en  
Informatie



De afdeling Kennis en Informatie biedt materiaal en technische-, wetenschappelijke- en data- 
analytische ondersteuning aan onderzoeken die Sportvisserij Nederland uitvoert. Hierbij wordt 
onder andere telemetrisch onderzoek gedaan met het VEMCO-systeem. Tevens worden adviezen 
gegeven naar aanleiding van literatuuronder zoeken en wetenschappelijke publicaties. 

Waterplantenbeheer 

Vanwege toenemende klachten over waterplantenover-

last is in 2013 het project Waterplantenbeheer gestart. 

Bij de toename van het doorzicht van het water in de 

laatste tien jaar, keren waterplanten in een hoog tempo 

terug. Uit een onder hengelsportverenigingen gehouden 

enquête bleek dat het probleem landelijk speelt. In 2015 

werd aan verschillende projecten gewerkt. 

Graskarperpilots 

Op vijf locaties zijn graskarperproeven uitgevoerd. Dit in 

samenwerking met de hengelsportverenigingen die veel 

overlast ondervinden van waterplanten in hun visvijvers. 

Uit de resultaten bleek dat visvijvers verschillend kunnen 

reageren op graskarperuitzetting. In twee vijvers waren 

de waterplanten na de uitzetting van graskarper prak-

tisch geheel verdwenen. In twee andere vijvers had een 

vergelijkbare dichtheid aan graskarpers nauwelijks effect 

op de waterplanten. In de vijfde vijver wisselden de resul-

taten sterk. Voor de vijvers waar geen effect optrad zijn 

aanvullende beheermaatregelen voorgesteld. De gras-

karperpilots worden nog enkele jaren gevolgd.

Kennisdocument graskarper

Naast de praktijkproeven werd een studie gestart van 

Nederlandse en buitenlandse literatuur over graskarper. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn de biologie 

en teelt van de graskarper, het waterplantenbeheer 

met behulp van de graskarper en de mogelijke effecten 

hiervan op flora en fauna en op het ecosysteem. De 

resultaten van de vroegere en meer recente uitzettingen 

in Nederland zijn geanalyseerd. 

Kennis en ondersteuning

Risico’s van neonicotinoïden voor vis 

Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar de risico’s van 

neonicotinoïden voor vissen. Neonicotinoïden zitten in 

bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt tegen plaag-

insecten in de land- en tuinbouw. De stoffen blijken ook 

giftig voor andere soorten zoals ongewervelde dieren. 

In wateren waar de waterkwaliteitsnormen voor neo-

nicotinoïden worden overschreden bleek veel minder van 

deze macrofauna aanwezig. Dit betekent dat er minder 

voedsel is voor vissen. In het uitgebrachte rapport van 

Sportvisserij Nederland wordt meer aandacht gevraagd 

voor deze problematiek. De uitkomsten zijn onder andere 

gebruikt om bestuursleden van Water Natuurlijk te 

informeren.

Vissenwelzijn

De wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

vissenwelzijn worden structureel gevolgd. Informatie 

uit publicaties worden vertaald naar ondersteuning en 

adviezen voor het omgaan in de praktijk met vissenwel-

zijn. Diverse keren is advies gegeven ten behoeve van 

politieke discussies in gemeenteraden. 

Instantie voor dierenwelzijn

Sportvisserij Nederland beschikt sinds 2014 over een 

instellingsvergunning voor dierproeven. Hiermee kan 

zelfstandig onderzoek worden uitgevoerd die invasieve 

ingrepen vereisen bij vissen, zoals het implanteren van 

merken en zenders bij migratie- of gedragsonderzoek. 

Met de instelling van een zogenoemde ‘Instantie voor 

dierenwelzijn’ voldoet Sportvisserij Nederland sinds 2015 

geheel aan de vereisten volgens de nieuwe Wet op de 

Dierproeven (geldend vanaf 18-12-2014). 

MijnVISmaat

Er zijn dit jaar veel mooie en bijzondere vangsten 

gedaan. Met die vangsten hebben veel VISmaten prijzen 

gewonnen of een vermelding gekregen in hét Visblad. De 

meest succesvolle actie was de zeeltactie in het voorjaar 

die zorgde voor 1.500 zeeltfoto’s binnen twee maanden. 

Dit jaar was er bij MijnVISmaat extra aandacht voor social 

media wat resulteerde in 1.800 likes op Facebook. Het 

totaal aantal geregistreerde gebruikers zit net onder 

de 100.000. Inmiddels zijn er sinds de lancering van het 

vangstenplatform 180.000 vangsten geregistreerd. In 2015 
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De zeeltactie op MijnVISmaat leverde 1.500 foto's op in 

twee maanden tijd. 

werden bijna 40.000 vissen gemeld. Het aantal reacties 

per vangst nam sterk toe. De gegevens zijn gecontroleerd 

door een vrijwillig team van visexperts. In het najaar is door 

Sportvisserij Nederland een speciale visdag voor deze ‘vali-

datoren’ georganiseerd. De data die MijnVISmaat oplevert 

worden veelvuldig gebruikt bij het in kaart brengen van de 

visstand en belangrijke wateren voor de sportvisserij. 

VISpas-database

Zowel Sportvisserij Nederland als de hengelsportfedera-

ties en hengelsportverenigingen willen inzicht in de ont-

wikkelingen in de uitgifte van de visdocumenten. Hiervoor 

is sinds 2010 een database in gebruik die alle gegevens 

bevat van de verschillende VISpassen en de VBL’s (Voor-

lopig Bewijs van Lidmaatschap). De database maakt het 

mogelijk de uitgifte per type visdocument van de afgelo-

pen jaren te inventariseren en kenmerken of profielen van 

de bijbehorende sportvisser op te stellen. 

Jaarlijks wordt deze database aangevuld. De resultaten 

worden kort daarop gepubliceerd in een rapportage. 

Daarnaast worden de gegevens uit de database meerdere 

malen per jaar geraadpleegd bij interne en externe vraag-

stukken, bijvoorbeeld voor de berekening van de economi-

sche waarde van de sportvisserij in een bepaalde regio. 

In 2015 is een rapportage opgesteld op basis van de 

beschikbare gegevens van 2010 tot en met 2014. In 

dit rapport is de totale verkoop per jaar, per maand en 

per federatie beschreven evenals het koopgedrag, de 

geslacht- en leeftijdsverdeling van de sportvissers achter 

elk type VISpas. 

Data visstanden naar Informatiehuis Water

Piscaria is een door Sportvisserij Nederland samen 

met de STOWA opgezette databaseapplicatie die wordt 

gebruikt voor de opslag en analyse van visstandgege-

vens, verzameld met grote vistuigen. De database bevat 

gegevens uit 838 projecten, van meer dan 2.500 bemon-

sterde wateren en van meer dan 1,4 miljoen vissen.

De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van data 

uit Piscaria ligt sinds 2014 bij het Informatiehuis Water. 

De visstanddata kunnen sinds 2015 via het Waterkwali-

teitsportaal worden geraadpleegd en worden door Sport-

visserij Nederland gebruikt voor analyses bij projecten. 

Veranderende visstanden

Er is onderzoek gedaan naar veranderende visstanden, 

dit in opdracht van de overheid. Sportvisserij Nederland 

heeft aan het onderzoek bijgedragen door het beschik-

baar stellen van Piscaria-data en deelname aan de 

begeleidingscommissie. Het onderzoek richtte zich op 

117 meren, rivieren en kanalen waarvan de visstand zowel 

rond 2006 als rond 2012 is bemonsterd. Een algemene, 

landelijke afname van de visbestanden in de periode 

2004-2012 kon met de beschikbare data niet worden 

aangetoond. Op het niveau van individuele wateren was 

soms wel sprake van grote verschillen. Door voortgaande 

monitoring zal de dataset over de visstand in de Neder-

landse wateren groeien, waardoor in de toekomst meer 

betrouwbare analyses mogelijk zijn.



In Duitsland kregen de deelnemers van het  

Vissennetwerk een excursie langs enkele beken. 

Zienswijzen op Beheerplan Rijkswateren en 

Nationaal Waterplan 

Deze ook voor de sportvisserij belangrijke plannen, zijn 

door het ministerie van I&M als concept voorgelegd 

voor inspraak en het aanleveren van zienswijzen. Sport-

visserij Nederland kan zich op hoofdlijnen vinden in deze 

plannen. De eerder als ‘Belangrijke waterbeheerkwesties’ 

ingediende punten, zoals meer aandacht voor aanpak 

microverontreinigingen, bleken in de ontwerpplannen 

voldoende meegenomen. Over specifieke onderdelen is 

aanvullend een zienswijze ingediend. In de definitieve 

plannen, die eind december van kracht werden, zijn 

diverse punten hiervan opgenomen. 

Verspreiding van informatie

Bibliotheek

De verzameling Nederlandstalige sportvisserijboeken 

werd uitgebreid met twaalf titels (totaal nu 1.054 titels). 

Aan de wetenschappelijke collectie zijn 24 boeken toe-

gevoegd, 181 rapporten, 60 overdrukken en 176 artikelen. 

Vrijwel alle rapporten en artikelen worden in digitale 

vorm opgeslagen en toegankelijk gemaakt. Het materi-

aal is een belangrijke informatiebron voor projecten en 

beleidsondersteuning. De collectie wordt ook regelmatig 

geraadpleegd door studenten, adviesbureaus en bij ‘vis 

en water‘ betrokken organisaties.

Vissennetwerk

Het Vissennetwerk is een informatie- en kennisplatform 

voor beleidsmakers, ecologen en onderzoekers op het 

gebied van vis en visserij. Meer dan 500 personen zijn 

geregistreerd als ‘vissennetwerker’. In 2015 werden drie 

bijeenkomsten georganiseerd die elk door 70 tot 100  

personen werden bezocht. In juni vond de eerderge-

noemde driedaagse World Fish Passage Conference 

plaats. De organisatie hiervan werd door Sportvisserij 

Nederland ondersteund. Aan het congres namen 550 

personen uit de hele wereld deel.

Naast Sportvisserij Nederland draagt de Unie van Water-

schappen financieel bij aan het Vissennetwerk en per 

bijeenkomst regelmatig ook andere partijen.

Bijeenkomsten Vissennetwerk 2015 

Thema Locatie Activiteit Samenwerking

1 Innovatieve monitoringsmethoden Movares (Utrecht) Presentaties

2 Fish Passage Conference Oosterpoort (Groningen) Presentaties  
(driedaags congres)

World Fish Migration 
Organisation/ e.a. 

3 Vis & herstel beken en kleine rivieren  
in Duitsland, Vlaanderen en Nederland

Kreis Wesel, Duitsland Presentaties en  
excursie Lippe

Platform Beek- en 
Rivierherstel (fin. Stowa)

4 Aal Fort bij Vechten (Bunnik) Presentaties EZ/projectgroep Aal  
(fin. min EZ)
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 Visdocumenten, 
controle en 
 regelgeving



MeeVIS-
toestemming

•	Deel	je	passie
•	Bestel	online
•		Neem	3	mensen	gratis		
één	keer	mee	vissen

www.meevistoestemming.nl
68200024_beurspanelen_A0_v2.indd   1
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Nieuw in 2015 was de  

meeVIStoestemming.  

Bijna negenduizend mensen 

maakten hiermee kennis. 

Via grote billboards werd reclame gemaakt voor het vissen en de VISpas.

Er waren in 2015 veel noviteiten. Sinds 1 januari is de VISplanner wettelijk erkend en gelijk gesteld 
aan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. In de app is ook de nieuwste lijst van vis-
wateren opgenomen. Nieuw was ook de meeVIStoestemming, waar al duizenden mensen gebruik 
van maakten. Met de voorbereidingen voor de uitlevering van de VISpassen 2015 werd het nieuwe 
programma HSV Leden 2015 in gebruik genomen: moderne software waarmee de ledenadministratie 
toekomstbestendig is. Juridisch speelden er diverse zaken, vooral in het benedenrivierengebied.  
Bij controle en handhaving werd ingezet op handhaving van het kwantitatieve niveau van 2014. 

Innovaties bij VISdocumenten

Software Ledenadministratie

De nieuwe software HSV Leden 2015 is eind 2014 opge-

leverd. Inzet was een modern, online ledenadministra-

tiepakket voorzien van alle essentiële functies die nodig 

zijn voor een goed ledenbeheer voor de verenigingen 

en het snel kunnen uitleveren van de VISpassen vanuit 

Sportvisserij Nederland. Verspreid in het land zijn diverse 

HSV Leden-cursussen gegeven. Hoewel bij de eerste uit-

levering van het pakket alles goed verliep, waren er toch 

enkele kinderziektes. Hierdoor ontstond een achterstand 

bij de levering van VISpassen en afhandeling van e-mails. 

Gaandeweg het eerste kwartaal 2015 werd dit ingelopen. 

Daarna ging de software naar behoren functioneren en is 

door een aantal nieuwe geavanceerde functies veel tijd 

bespaard.

VISpas

Steeds meer nieuwe leden vinden hun weg naar de ver-

enigingen via de online Bestelmodule. Hierdoor zijn er 

minder papieren VBL’s (Voorlopig Bewijs van Lidmaat-

schap) gekocht in de winkels. Terwijl het aantal vereni-

gingen dat de module live heeft staan maar licht groeide, 

steeg het aantal online lid geworden sportvissers van 

16.375 leden in 2014 naar 21.364. Er kwamen 76.087 

nieuwe aanvragen voor een lidmaatschap binnen via de 

VBL’s. Het totaal aantal leden bij verenigingen steeg licht: 

van 524.150 in 2014 naar 524.653. Het aantal ‘volwassen’ 

VISpashouders steeg van 459.870 (2014) naar 463.195.

JeugdVISpas

In 2011 werden ongeveer 32.000 jeugdVISpassen uitge-

geven, in 2014 waren dit er 41.397, een stijging van maar 

liefst 32% in drie jaar. In 2015 daalde echter het aantal 

jeugdVISpashouders naar 37.961. De oorzaak van deze 

daling is (nog) niet duidelijk. Een deel van de jeugd stapt 

jaarlijks over naar de VISpas.

zeeVISpas

De zeeVISpas is een vrijwillige pas waarmee de visser 

bijdraagt aan de belangenbehartiging voor de zoute 

sportvisserij. Ook geeft de zeeVISpas toestemming om 

in een beperkt aantal brakke en zoute binnenwateren te 

vissen en zeepieren te spitten. Het verschil in prijs met 

de VISpas is relatief klein. Er is geen promotie op gericht. 

In 2015 zijn er 3.410 zeeVISpassen uitgegeven.

Ledenwerving

In 2015 zijn de stoppers van 2014 benaderd om alsnog 

weer lid te worden. Ook werd de groep aangeschreven 

die de VISpas niet had betaald. Beide acties samen 

resulteerde in bijna drieduizend 

nieuwe leden.

MeeVIStoestemming

Nieuw in 2015 was de mee-

VIStoestemming. Iedere VIS-

pashouder kan per jaar drie 

verschillende mensen mee-

nemen om een dag te gaan 

vissen om zo aan anderen 

zijn of haar passie over te 

brengen. De beste ambas-

sadeurs voor de hengelsport 

zijn immers de sportvissers 

zelf. Vanaf 15 februari 

werden 8.736 mensen mee 

uit vissen genomen door 

6.940 VISpashouders. Van 

de meevissers werd circa 

10% (deels opnieuw) lid 

van een vereniging.

Kleine VISpas

De Kleine VISpas kan rechtstreeks bij Sportvisserij 

Nederland worden besteld, of bij het postkantoor.  

De promotie is gericht op het lidmaatschap van een 

hengelsportvereniging (de VISpas), dat voor iets meer 

geld veel meer mogelijkheden biedt. Er worden daarom 

steeds minder Kleine VISpassen verkocht. De Kleine 

VISpas biedt beperkte mogelijkheden in de sportvisserij. 

Waar gevist mag worden staat beschreven in de Kleine 

Lijst van Viswateren die wordt meegeleverd. In totaal 

hebben 63.951 sportvissers in 2015 een Kleine VISpas 

aangeschaft. 
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VISplanner en Lijst van Viswateren

Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner wettelijk gelijkge-

steld aan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Vis-

wateren. Daarmee werd de kroon gezet op een proces 

dat in 2011 werd ingezet door Sportvisserij Nederland. 

Hiervoor was een wetswijziging nodig van de Visserijwet 

1963. Wie samen met zijn VISpas en de VISplanner app 

op zijn smartphone kan aantonen dat hij in het betref-

fende water mag vissen, hoeft het boekje Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer mee te 

nemen naar de waterkant. Inmiddels zijn er meer dan 

5.500 verschillende wateren in de VISplanner ingete-

kend, afkomstig van ruim 500 verschillende hengelsport-

organisaties. De app is in 2015 63.838 keer gedownload, 

een stijging van meer dan 40% ten opzichte van 2014 

(44.758).

Voor 2016 is een nieuwe Kleine Lijst van Viswateren 

gemaakt en voor de VISpas en de ZeeVISpas werd, in 

samenwerking met alle federaties en tal van hengelsport-

verenigingen, de nieuwe papieren Gezamenlijke Lijst van 

Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018 gerealiseerd 

evenals de lijst met zeevismogelijkheden.

VISplanner-team

Om alles rond de VISplanner goed te laten lopen is een 

VISplanner-team ingesteld. Om het gebruik van de app 

en website eenvoudiger te maken zijn deze vernieuwd. 

Hierdoor is duidelijker te zien waar wel of niet mag 

worden gevist. Verder is de kleurstelling aangepast, 

is het gebruik van de app vereenvoudigd en is er een 

datum van laatste wijziging (update) toegevoegd. Er is 

een filmpje gemaakt met uitleg over de VISplanner.

Nachtvissen en Derde hengel

De verkoop van beide extra toestemmingen steeg 

conform verwachting en resulteerde in 38.281 Nachtvis-

toestemmingen en 15.018 Derde hengeltoestemmingen. 

Via de Aanvullingslijst 2015 kwamen meer wateren 

beschikbaar waar ’s nachts en/of met drie hengels met 

deze extra toestemmingen mag worden gevist. 

Servicebureau ledenadministratie

Het aantal verenigingen waarvoor centraal de ledenadmi-

nistratie wordt gedaan door Sportvisserij Nederland is 

uitgebreid naar 135 stuks. Juist deze verenigingen bleken 

de sterkste groeiers te zijn in ledenaantallen. Vooral het 

betalen van de contributie via een machtiging tot automa-

tische incasso, draagt bij aan het ‘behouden’ van leden.

Retouren VISpassen

Voor alle verenigingen waarvoor de Ledenadministratie-

service wordt gedaan, worden de VISpassen en de Lijsten 

van Viswateren rechtstreeks naar de leden gezonden op 

het moment dat zij hebben betaald. Het aantal niet afge-

nomen VISpassen dat retour komt wordt zo verminderd. 

Het aantal VISpassen dat retour kwam was iets lager dan 

in 2014. Het betrof 49.779 VISpassen van 669 HSV’s, een 

gemiddelde van 74 stuks per vereniging. 

Het aantal downloads van de VISplanner is met meer dan 

veertig procent toegenomen. 

Ruim vijftienduizend Derde hengeltoestemmingen 

werden uitgegeven. 



Controle in de sportvisserij

In 2015 kwamen er 41 sportvisserijcontroleurs bij.

Sportvisserijcontroleurs per federatie

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Federatie Groningen Drenthe 49 48 58 63 64 66

Sportvisserij Friesland 24 20 24 20 13 14

Sportvisserij Oost-Nederland 162 175 197 201 248 243

Federatie Midden Nederland 124 132 164 163 192 237

Sportvisserij MidWest Nederland 218 224 240 251 244 228

Sportvisserij Zuidwest Nederland 255 292 308 317 341 356

Sportvisserij Limburg 127 126 138 146 162 161

Totaal 959 1017 1.129 1.161 1.264 1.305

Registratiesysteem Controleurs Sportvisserij (RCS)

Met RCS kunnen controleurs hun bevindingen gemakke-

lijk registreren. Hiermee ontstaat inzicht in de controles 

van de vrijwillige hengelsportcontroleurs. Ondanks dat 

RCS in 2014 en 2015 nadrukkelijk onder de aandacht is 

gebracht, registreerden het afgelopen jaar iets minder 

controleurs geregeld hun controles in RCS: 154 (165 in 

2014).

Door de Controleurs Sportvisserij (verenigings- en federa-

tiecontroleurs) zijn in 2.870 controlerondes in totaal 9.352 

gecontroleerde sportvissers geregistreerd in het RCS.  

Dat is 12% minder dan in 2014. In 2015 visten 8.251 (88%) 

gecontroleerde sportvissers met de juiste visdocumenten 

en volgens de voorwaarden voor het vissen. Het aantal 

sportvissers met een of meer overtredingen was in 2015 

met 11,8% lager dan in 2014 (13,8%). 

Controle en handhaving zorgen er voor dat wetten en 

regels worden nageleefd.
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Buitengewoon opsporingsambtenaren

Naast de hengelsportcontroleurs hielden 125 (2014: 140) 

buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst 

van federaties controles bij sportvissers. Deze boa’s 

controleren soms ook de beroepsvisserij, bijvoorbeeld na 

meldingen van een vermoedelijke overtreding. Ook zijn 

er andere boa’s actief bij de handhaving van de visserij-

wetgeving, zoals boa’s die in dienst zijn van Staatsbos-

beheer, Natuurmonumenten, recreatieschappen en ook 

de Groene Brigade die in opdracht van de federatie 

Sportvisserij Limburg controles uitvoerde.

Alle boa’s bij elkaar hebben 32.910 (2014: 39.530) con-

troles uitgevoerd waarvan 5.520 (2014: 5.274) door boa’s 

die niet in dienst zijn bij de hengelsportorganisaties. 

Er werden in totaal 1.928 (2014: 2073) processen-verbaal 

uitgeschreven. Het aantal processen-verbaal daalt de 

laatste jaren. In 2012 was 8% van de gecontroleerde 

sportvissers in overtreding, in 2014 nog 5,4%. In 2015 

steeg het percentage overtredingen licht tot 5,9 %. 

Het aantal waarschuwingen dat door boa’s is gegeven 

nam licht toe van 7% in 2012 naar 8% in 2014, het afge-

lopen was dit jaar 8,3%. 

Sportvisserij Nederland voert samen met enkele andere 

grote boa-werkgevers periodiek overleg met de over-

heid over de inzet van boa’s en de kosten die hiermee 

gemoeid zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid voor 

2016 een beperkte tegemoetkoming heeft toegezegd. 

Cursus Controle voor verenigingscontroleurs

Vrijwilligers die bereid zijn als controleur actief te willen 

zijn kunnen een eendaagse cursus volgen, verzorgd door 

Sportvisserij Nederland. De cursus werd dit jaar zeven 

keer gegeven op diverse locaties door het hele land. 

Hieraan namen 82 (2014: 120) cursisten deel. Voorafgaand 

aan de cursus doet de cursist zelf thuis een toets. Tijdens 

de cursus worden de regelgeving rondom de VISpas en de 

Visserijwet behandeld en is er aandacht voor het ambas-

sadeurschap van de controleurs. Geslaagde cursisten 

ontvangen een controlepas en -kleding. 

Opleiden van politie en boa’s

Regelmatig worden trainingen op maat verzorgd voor 

politiemensen en boa’s van gemeenten en andere orga-

nisaties. In 2015 werd 3 keer (2014: 6) keer een derge-

lijke training gegeven waaraan 40 (2014: 105) cursisten 

Om vissers ongestoord te laten genieten van  

hun passie is het soms nodig dat Sportvisserij 

Nederland juridische zaken aanspant, veelal in 

samenspraak met de vereniging.



deelnamen. Een van deze trainingen is verzorgd voor de 

Politieacademie in Lelystad voor de zogenoemde ‘Taak 

accenthouders Milieu’. 

Daarnaast is Sportvisserij Nederland ingehuurd door 

een bedrijf dat cursussen geeft aan boa’s van gemeen-

ten in het kader van hun verplichte opleiding, waarbij 

het onderdeel visserijwetgeving werd behandeld. In 

2015 is 2 keer (2014: 8) deze cursus verzorgd waarbij 18 

(2014: 102) gemeentelijke boa´s zijn opgeleid. 

In november werd tijdens de ‘Dag van de boa’ een work-

shop gegeven over samenwerking tussen handhavers 

van de Visserijwet en de rol die Sportvisserij Nederland 

en de federaties hierin spelen. De workshop werd door 

20 boa’s gevolgd. 

Bijeenkomsten voor federaties

De portefeuillehouders controle en handhaving van de 

federaties kwamen drie keer bij elkaar om kennis te delen 

en geïnformeerd te worden over de laatste landelijke 

ontwikkelingen. Ook is dit overleg gebruikt om zaken met 

elkaar af te stemmen zoals de landelijke controledagen.

 

Juridische zaken

Sportvisserij Nederland ondersteunt federaties en ver-

enigingen bij allerlei juridische kwesties variërend van 

aanpassingen van statuten tot het procederen tegen 

de Staat om de inhoud van huurovereenkomsten te 

betwisten. Ook speelt dat veel huurovereenkomsten of 

vergunningen van beroepsvissers nog altijd geen enkele 

beperking kennen qua vangsthoeveelheid. Wat er wordt 

gevangen is volstrekt niet transparant en toereikend toe-

zicht ontbreekt. Visbestanden kunnen hierdoor ernstig 

worden geschaad en daarmee de natuur onder en boven 

water, evenals de mogelijkheden van de sportvissers. Ook 

dit vraagt de nodige juridische inzet.

Benedenrivieren

De overheid en Staatsbosbeheer geven diverse toestem-

mingen uit aan beroepsvissers om te vissen met een 

zegen in het Benedenrivierengebied en het Haringvliet. 

Samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland is tegen die 

toestemmingen bezwaar gemaakt, omdat een quotum 

hierin ontbreekt. In 2015 kwam deze kwestie in meer-

dere zittingen bij de Kamer voor de Binnenvisserij aan 

de orde. Voor een aantal zaken is inmiddels uitspraak 

gedaan. Tegen die uitspraken is samen met Sportvisserij 

Zuidwest Nederland beroep ingesteld bij de rechtbank. 

Door een aantal beroepsvissers is bezwaar gemaakt 

tegen een toestemming van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland aan een beroepsvisser. De federatie heeft 

deze beroepsvisser een toestemming verleend omdat 

met deze beroepsvisser goede afspraken zijn gemaakt 

over duurzame bevissing. Zijn collega´s maakten 

bezwaar omdat zij zelf in het betreffende water willen 

vissen. Ook deze zaak is inmiddels onder de rechter. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland ontving van de over-

heid diverse nieuwe huurovereenkomsten. Om verschil-

lende redenen was het noodzakelijk om ook hiertegen 

actie te ondernemen. 

Staand want Rotterdams havengebied

In het Rotterdamse havengebied verleende de overheid 

eind 2015 vergunningen aan twee beroepsvissers om met 

staand want te vissen. Samen met Sportvisserij Zuidwest 

Nederland is hiertegen bezwaar gemaakt omdat de vis-

stand van onder meer de zeebaars daar onder druk staat. 

Quotum op de Veluwerandmeren

Binnen de visstandbeheercommissie voor de Veluwe-

randmeren konden partijen het niet eens worden over de 

vraag of een quotum noodzakelijk was en zo ja, hoe hoog 

dit quotum zou moeten worden. Een geschillencommissie 

bracht een bindend advies uit. Toch ging de beroeps-

visser naar de rechter toen de federatie het quotum 

conform dit advies vaststelde. De rechter wees de vorde-

ring van de beroepsvisser om een hoger quotum af. 

Oplichting

Enkele verenigingen kregen te maken met verduiste-

ring van kasgelden door de penningmeester. Zij kregen 

advies over de te nemen stappen en tips om herhaling te 

voorkomen.

Huurkwesties

Vele malen werd Sportvisserij Nederland gevraagd om 

advies te geven over nieuwe huurovereenkomsten. 

Meestal ging het om nieuwe contracten, soms om con-

tracten waar de verhuurder tussentijds wijzigingen in 

wilde doorvoeren. Ook werden veel vragen beantwoord 

over de rechtsbescherming bij opzegging door de 

verhuurder. 

Verenigingsrecht

Diverse hengelsportverenigingen kregen advies over 

allerlei vragen op het gebied van verenigingsrecht en/of 

werden geholpen bij het opstellen of aanpassen van de 

statuten en het huishoudelijk reglement.
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 HOOFDSTUK 6

Communicatie 
en Educatie



Sportvisserij volop 
in de media

Met twee eigen tv-programma’s, drie magazines, 
diverse websites en social mediakanalen zorgt 
Sportvisserij Nederland voor grootschalige in-
formatievoorzieningen voor alle sportvissers, 
visstandbeheerders en andere organisaties 
én voor mensen die meer willen weten van de 
sportvisserij en de visstand in Nederland. Op 
een aantal fronten zijn de informatiekanalen 
kwalitatief sterk verbeterd. In de pers heeft de 
hengelsport veel aandacht gekregen in 2015.

Sportvisserij veel in het nieuws 

In 2015 was de sportvisserij maar liefst 14 keer (2014: 

zes keer) in vooral landelijke actualiteiten programma’s 

op televisie te zien met vaak rond de 1 miljoen of meer 

kijkers. Zo waren er in Hart van Nederland van SBS6 

en in Een vandaag op NPO1 reportages te zien over de 

opkomst van het ‘Streetfishing’ en was het WK  Kustvissen 

voor Junioren op beide zenders te zien. Bij RTL Late 

Night sprak op 16 juni komiek Jan Jaap van der Wal 

vol enthousiame over VIS TV en op 3 september was 

Jochem Myjer te gast om over zijn passie sportvissen 

te praten en over zijn winst bij het nationaal kampioen-

schap snoekbaarsvissen. 

Er werden dit verslagjaar 90 persberichten verzonden. 

Daarvan hadden er 41 betrekking op nationale een inter-

nationale wedstrijden, waaronder het WK Feedervissen 

en WK Kust Junioren in eigen land. Dit leverde talloze 

artikelen op in de pers en online media. In het oogsprin-

gend waren artikelen zoals die in het Parool van 20 juni 

met de kop ‘Liever een uurtje vissen dan gamen’, een 

groot artikel over streetfishing. 

Panorama besteedde zes pagi-

na’s aan een artikel over de 

zoetwaterinterland Nederland-

Duitsland met de kop ‘Henge-

len tegen de heimat’. Op 24 

juli verscheen er een spread 

in het AD over zeevissen 

langs de kust met de titel 

‘Hengelen naar rust’. 

Diverse kranten bericht-

ten paginagroot over het 

plezier dat mensen aan 

sportvissen beleven.

Bij de opening van de Nationale sportweek 

waren in Doetinchem veel jeugdactiviteiten. 
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Bekende Nederlanders bij Studio Vis TV

De in 2014 gelanceerde talkshow Studio Vis TV heeft 

zoveel onderwerpen te bespreken dat de uitzendingen 

dubbel zo lang werden -nu 50 min- en dat het aantal 

uitzendingen van zes naar tien werd verhoogd. Zo kwam 

er ruimte voor gesprekken met sportvisspecialisten. 

Bekende vissende Nederlanders waren te gast om over 

hun hobby te komen praten waaronder Jochem Myjer, 

Mark Huizinga en de rapper Mr. Polska. Met de herhalin-

gen, uitgesteld kijken en online kijken kwamen de afleve-

ringen op een gemiddeld kijkcijfer van bijna 100.000, op 

elke moment van de uitzending en een totaal bereik van 

bijna een miljoen mensen. Het betrof circa 18 uur sport-

vissen op televisie.

Jubileumjaar voor Vis TV

In 2015 was het 20e seizoen van de succesformule Vis TV 

met nog steeds de presenatator van het eerste uur 

Ed Stoop en zijn inmiddels ook bekende co-presentator 

Marco Kraal. Een aantal unieke visplekjes uit de voor-

gaande 20 jaar werd opnieuw bezocht. Naast een onder-

watercamera is voor het eerst gebruik gemaakt van een 

camera onder een drone voor mooie beelden vanuit de 

lucht. Alle afleveringen werden diverse keren herhaald en 

samen met het online terugkijken en uitgesteld kijken 

trok elke aflevering gemiddeld 230.000 kijkers. 

Met in totaal een bereik van 1,5 miljoen mensen was er 

op RTL 7 een live uitzending van Fish’O’Mania in Enge-

land. Bij dit zes uur durende sportvisevenement was 

Sportvisserij Nederland met een team present. Het pro-

gamma werd door Skysports in beeld gebracht. RTL had 

een eigen camerateam met als verslaggever Ed Stoop.

Restyling en app van Hét Visblad 

De aprileditie van Hét Visblad was 

het eerste nummer met een nieuwe 

vormgeving. Het magazine heeft 

een ingrijpende facelift ondergaan 

met meer ruimte voor mooiere 

fotografie, een frisse eigentijdse 

vormgeving en aangepaste rubrie-

ken. Dit naar aanleiding van een 

lezersonderzoek. 

Alle ruim een half miljoen VISpas-

houders kregen bij het november-

nummer de gratis Visblad-app ter 

beschikking. Met de interactieve 

app kan Hét Visblad volledig 

digitaal worden gelezen. Er zijn 

filmpjes te zien, er is extra foto  

materiaal, een mogelijkheid om  

de letters groter te maken en  

er is een goede zoekfunctie  

ingebouwd. 

Bij diverse evenementen was de pers aanwezig om 

verslag te doen op televisie of in de gedrukte media. 

Het populaire televisieprogramma VisTV beleefde haar 

20e seizoen. 

In april kwam de geheel  

gerestylde uitgave van  

Hét Visblad uit. 
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Visionair

Van het populair wetenschappelijke magazine Visionair 

verschenen de uitgaven 35 t/m 38. Het magazine heeft 

veel abonnees onder medewerkers die professioneel 

werkzaam zijn in de water- en milieuwereld. Er werden 

onderwerpen onder de aandacht gebracht zoals ‘Groene 

energie met een rouwrand’ over de vernietigende 

werking van waterkrachtcentrales en ‘Zalmkweek 2.0’ 

over de kweekvis waarvan slechts een fractie verant-

woord wordt gekweekt. Daarnaast was er aandacht voor 

wetenswaardigheden zoals ‘Dikke dames om te behou-

den’ waarin duidelijk wordt dat het ecosysteem wordt 

bedreigt als grote vrouwelijke vissen worden weggevan-

gen. Diverse projecten passeerden de revue als voor-

beeld voor waterbeheerders, waaronder het ‘Deltaplan 

voor Zeeuwse vismigratie’ en ‘Dromen van een zachte 

zoet-zoutovergang’. 

Digitale communicatie

De websites van Sportvisserij Nederland, diverse fede-

raties en specialistengroepen kregen een nieuwe layout, 

werden geschikt gemaakt voor mobiel gebruik en ver-

schillende social media werden geïntegreerd. De vereni-

gingswebsites van Mijnhengelsportvereniging.nl kregen 

een update, waardoor deze onder meer sneller werken. 

Sportvisserij Nederland heeft negen websites (zoals 

Stekkie.nl en Mijvismaat.nl). Het aantal bezoeken aan 

deze sites steeg met 7,3%. De omzet steeg ook licht, 

vooral door de groei van het aantal online verkochte 

documenten. Het mobiel gebruik van www.sportvisserij-

nederland.nl steeg van 37 naar 47%. 

De waterschapsverkiezingen in maart zorgden voor veel 

traffic, evenals het WK Feeder in juli en het WK Kust 

Junioren in oktober. Vanaf mei is de maandelijkse digi-

tale sportvisnieuwsbrief structureel gezonden naar alle 

VISpashouders waarvan een e-mailadres bekend was. Dit 

betekende een stijging van 22.000 naar ruim 220.000 

abonnees. Het bereik van de corporate Facebookpagina 

steeg naar gemiddeld 180.000 personen per maand. De 

wedstrijdvisserij kreeg een eigen Facebook-fanpage en 

het aantal views op YouTube steeg met ruim 3 miljoen 

naar bijna 17 miljoen. Er zijn in 2015 totaal 81 nieuwe 

video’s op het YouYube-kanaal geplaatst.

De apps blijven gretig aftrek vinden: de Vissengids, VIS-

planner en MijnVISmaat werden afgelopen jaar 97.454 

keer gedownload. De VISplanner is het meest gedown-

load. In november werd de vierde app van Sportvisserij 

Nederland geïntroduceerd: : de app Hét Visblad. In twee 

maanden tijd is deze bijna 5.000 keer gedownload.

Ondersteuning hengelsportverenigingen

Handboek beter besturen

Een goed bestuur is de motor achter elke goed georgani-

seerde hengelsportvereniging. Het zorgt ervoor dat een 

team van vrijwilligers gericht werkt aan het bereiken van 

het verenigingsdoel: het bevorderen van de hengelsport 

als sportieve vorm van recreatie. Om bestuurders hierbij 

te ondersteunen en vooral ook te inspireren, hebben alle 

aangesloten hengelsportverenigingen twee  exemplaren 

Websites en app's van Sportvisserij Nederland, de diverse 

federaties en specialistengroepen zijn niet meer weg te 

denken in de communicatie met de doelgroepen
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ontvangen van het Handboek 

‘Beter besturen voor hengel-

sportverenigingen’. Het 

handboek telt 250 pagina’s 

met informatie en tips over 

het management van een 

hengelsportvereniging. 

Het bevat informatie over 

belangenbehartiging, pro-

motie, viswaterbeheer, jeugdwerk, ledenactiviteiten, cur-

sussen en andere services van Sportvisserij Nederland 

en de federaties. Deze informatie is ook te vinden op 

www.sportvisserijnederland.nl onder verenigingsservice.

Het handboek maakt deel uit van een speciaal informa-

tie- en ondersteuningspakket. Het sluit nauw aan bij de 

ééndaagse cursus Beter Besturen. 

Online verenigingsservice

De online verenigingsservice www.hsvservice.nl is 

geactualiseerd. Op de site vinden bestuurders van 

hengelsportverenigingen en hun vrijwilligers infobladen, 

informatie over cursussen en andere verenigingson-

dersteunende services en activiteiten, video-instructies 

met betrekking tot viswaterbeheer, aanvullingen op het 

Handboek Beter besturen, bestelformulieren voor jeugd- 

en promotiematerialen en een actueel overzicht van het 

cursus- en voorlichtingsprogramma van Sportvisserij 

Nederland.

Er zijn voor 36 hengelsportverenigingen nieuwe web-

sites via mijn www.hengelsportverniging.nl gelanceerd, 

waarmee er nu 331 operationeel zijn. Deze service wordt 

goed gewaardeerd, evenals de online VISpasbestelmo-

dule. In totaal maakten 245 hengelsportverenigingen 

hiervan gebruik.

HSV 2.0-traject

Eind 2015 zijn Sportvisserij Nederland en Sportvisserij 

Fryslân samen het HSV 2.0-project gestart. Hierbij wordt 

er vanuit gegaan dat elke hengelsportvereniging vier 

hoofddoelstellingen heeft: 

1. de zorg voor goed viswater met een goede visstand 

2. belangenbehartiging

3. promotie 

4. ledenactiviteiten

Het HSV 2.0-traject wil twee maal per jaar een regio-

avond houden waarop bestuurders van hengelsport-

verenigingen elkaar ontmoeten en informeren.  

De verenigingsbestuurders halen er kennis en inspiratie 

uit, brengen hun eigen ervaringen en kunnen hun ambi-

ties en behoefte aan ondersteuning kenbaar maken.  

De federatie en Sportvisserij Nederland zullen hier als 

organisatoren gezamenlijk en zo adequaat mogelijk 

ondersteuning bieden.

HSV-scan

In november is de HSV-scan geintroduceerd die online 

kan worden ingevuld. Het is een belangrijk instrument 

om de status quo van elke vereniging te meten en 

de ambitie weer te geven. Met de resultaten van de 

scan kunnen Sportvisserij Nederland en de federaties 

hun hengelsportverenigingen nog beter en gerichter 

ondersteunen.

Honderden vrijwilligers lieten zich scholen tijdens een van de cursussen 

van Sportvisserij Nederland. 

Met het handboek 'Beter 

Besturen' krijgen bestuur-

ders veel informatie over 

het management van een 

vereniging. 



Professionalisering uitstraling vereniging

Van de mogelijkheid om via Sportvisserij Nederland 

tegen een scherpe prijs spandoeken en/of beachflags 

te laten maken, met daarop het verenigingslogo en een 

korte tekst, maakten in 2015 17 verenigingen gebruik. In 

totaal hebben nu 106 verenigingen nieuwe spandoeken 

en/of beachflags. Enkele verenigingen lieten vooraf hun 

logo actualiseren. 

Er zijn drie verenigingen die in het afgelopen jaar hun 

logo en naam hebben laten afbeelden op een hesje. Dit 

kan worden gedragen tijdens verenigingsactiviteiten 

zoals een open dag, viswedstrijd of schoonmaakactie.

Cursussen

Sportvisserij Nederland biedt bestuurders en andere 

vrijwilligers een uitgebreid pakket van cursussen, trainin-

gen en informatiebijeenkomsten op het gebied van het 

besturen van een vereniging, viswaterbeheer, jeugdwerk, 

controle en ledenadministratie. In 2015 namen totaal 

463 personen deel aan één of meer van deze cursussen/

bijeenkomsten.

Cursussen en voorlichtingsavonden 2015

Cursus/voorlichtingsavond Aantal deelnemers

Basiscursus Viswaterbeheer 43

Praktisch Viswaterbeheer 19

Praktisch Visvijverbeheer 16

Praktijkopleiding Elektrovisserij 7

Controle Sportvisserij 82

Training (kort) Visdocumenten 58

Informatieavond HSV Leden 74

Viscoach (Jeugdbegeleiding) 41

Cursus Vismeester 12

Cursus Beter besturen 28

Cursus Nog Beter besturen 26

HSV 2.0 informatieavonden 57

TOTAAL 463

Publieke presentaties

Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek 

is een landelijk sporteve-

nement dat laat zien hoe 

gezond en leuk sporten 

en bewegen is. De hele 

week zetten honderden 

sportverenigingen, sport-

bonden, bedrijven, het 

onderwijs en sportaan-

bieders hun deuren open 

en organiseren ze clinics, 

toernooien en demon-

straties. De 12e editie van 

de Nationale Sportweek 

vond plaats van 18 t/m 

25 april. Met het thema 

‘Ik neem je mee!’ konden 

hengelsportverenigingen 

bezoekers wijzen op 

de meeVIStoestem-

ming. Ook kon promotie worden gemaakt voor de gratis 

jeugdvergunning.

Hengelsportverenigingen die deelnamen aan de Natio-

nale Sportweek ontvingen gratis promotiepakketten en 

infobladen over het organiseren van leuke activiteiten. 

Zij konden een set met werphengels aanvragen, zoge-

noemde werpteilen en een gratis spandoek ‘Vissen 

natuurlijk’.

De landelijke opening vond plaats in Doetinchem, waar 

hengelsportvereniging De Rietvoorn met ondersteuning 

van Sportvisserij Nederland een stand heeft bemenst en 

verschillende activiteiten aanbood.

Nationale Hengeldag

De Nationale Hengeldag werd op zaterdag 30 mei  

gehouden. Deze dag luidde tevens de start in van het 

roofvisseizoen. Diverse hengelsportverenigingen hebben 

activiteiten georganiseerd. Het is een promotiedag 

waarop zo veel mogelijk mensen, vooral kinderen, kennis 

kunnen maken met het sportvissen. De meeVIStoestem-

ming leende zich goed voor deze dag.

Hengelsportverenigingen konden ook een speciale dag-

vergunning downloaden en gebruiken als sjabloon voor 

Het sportvisserijaffiche van 

de Nationale sportweek die 

van 18 tot en met 25 april 

werd gehouden. 

Hengelsportverenigingen bieden jeugdigen vaak een 

gratis jeugdvergunning aan om met vissen te kunnen 

beginnen.
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een gratis dagvergunning voor de bezoekers. VIS TV-

presentator Ed Stoop was aanwezig bij HSV De Peel 

in Deurne voor de opening van vissteigers, een jeugd-

wedstrijd bij HSV ’t Sluisje in Lieshout, een wedstrijd 

bij HSV De Gender in Duizel en de jeugdvisdag van de 

 Verenigde Alblasserdamse Hengelaars in Alblasserdam.

Beurzen 

Tijdens hengelsportbeurzen kunnen potentiële, nieuwe 

en al geoefende sportvissers kennis maken met de werk-

zaamheden van Sportvisserij Nederland. Tevens wordt 

informatie gegeven over producten als de verschillende 

VISpassen, VISplanner en de apps. 

Sportvisserij Nederland presenteerde zich groots op de 

beurs Carp Zwolle samen met Sportvisserij Oost-Neder-

land en De KSN. 

Sportvisserij Nederland was met een stand vertegen-

woordigd op de Visma in Rotterdam, Hengelsport 

Outdoor Fair in Maurik en Hengelsport & Botenbeurs 

Utrecht. In totaal bezochten ruim 60.000 mensen deze 

beurzen. 

Tijdens deze vier beurzen werd het Stekkie-Jeugdplein 

ingericht, waarmee ruim 2.000 kinderen zijn bereikt. Zij 

hebben onder leiding van gecertificeerde viscoaches en 

vismeesters zelf een tuigje, een snoek-, karper-, vlieg- of 

zeevisonderlijn gemaakt. Verder is met behulp van kunst-

stof vissen geoefend met het onthaken van vis.

Overige presentaties 

Met promotiemateriaal van Sportvisserij Nederland is 

door de specialistenorganisaties, hengelsportfederaties 

en -verenigingen deelgenomen aan diverse regionale 

hengelsportbeurzen. Daarnaast presenteerde Sport-

visserij Nederland zich op de open dagen van de ROC-

Sportvisacademies in Gorinchem en Zwolle.

De vele vismeesters zorgen er voor dat er diverse  

activiteiten voor de jeugd worden gehouden. 

Ed Stoop was tijdens de Nationale hengeldag onder meer 

te gast in Alblasserwaard. 



Jeugdwerk 

Stekkie Magazine

Alle JeugdVISpashouders 

en bekende houders van 

een jeugdvergunning ont-

vingen in 2015 vier keer 

gratis het Stekkie Maga-

zine. Daarnaast wordt 

het magazine verspreid 

via de vislessen en op 

beurzen. Het zestien 

pagina’s tellende blad is 

gericht op de belevings-

wereld van vissende 

kinderen. Er werd 

onder meer informatie 

geven over verschillende 

vissoorten, vistechnie-

ken, aassoorten en de 

beste visplekken.

Stekkie.nl

Jeugdige sportvissers van 8 tot 14 jaar vinden op 

Stekkie.nl informatie over sportvissen en de Nederlandse 

vissoorten. Op deze website worden verschillende hen-

geltechnieken beschreven, bijvoorbeeld over het vissen 

met de vaste stok, vliegvissen en zeevissen. Ook worden 

de sportvisregels duidelijk uitgelegd. Een veel bezochte 

rubriek was de spreekbeurtservice. Alle onderdelen 

uit het Stekkie Magazine werden op stekkie.nl digitaal 

aangeboden en er zijn leuke en leerzame visfilmpjes te 

bekijken.

Visles op de basisschool

Tijdens een visles op een basisschool verzorgt een vis-

meester een leuke en interessante biologieles over vis en 

water voor leerlingen van groep 7. In de middag ontdek-

ken de kinderen tijdens een uurtje vissen in een water bij 

de school vervolgens hoe leuk sportvissen kan zijn. 

In 2015 zijn met 350 vislessen ongeveer 8.000 kinderen 

bereikt, evenals leerkrachten van de honderden scholen 

waar de vislessen werden gegeven. Leerkrachten gaven 

aan dat zij de visles erg leerzaam en leuk vonden en 

dat de school de visles het volgend jaar zeker weer zal 

aanvragen. De leerlingen zijn altijd erg enthousiast en 

leren zo respect te hebben voor de natuur in hun directe 

omgeving.

De vislessen zijn mogelijk dankzij de inzet van tientallen 

vismeesters, viscoaches en andere vrijwilligers van de 

ruim 100 deelnemende hengelsportverenigingen en de 

verschillende hengelsportfederaties. Samen maken zij de 

vislessen ieder jaar tot een groot succes. 

In 2015 is de groei van het aantal vrijwilligers en 

hengelsportverenigingen dat zich met het geven van 

vislessen bezighoudt, enigszins gestagneerd. Hierdoor 

zijn er iets minder vislessen gegeven dan in 2014. 

Sportvisserij Nederland en de federaties ondersteunen 

het Vissenschoolprogramma met gratis lespakketten, 

hengelmateriaal en cursussen voor de vrijwilligers. 

Overig jeugdwerk

Er werden 185 andere jeugdactiviteiten bij in totaal 109 

hengelsportverenigingen georganiseerd, waarvoor pro-

motiemateriaal is geleverd. Het betreft hier open dagen, 

aanwezigheid op jaarmarkten, jeugdwedstrijden en kijk-

speel-en-doe-dagen. Hiermee zijn ruim 10.000 kinderen 

bereikt.

Gratis online jeugdvergunning

Sinds de pilot in 2013 bieden steeds meer hengelsport-

verenigingen kinderen die beginnen met vissen de 

mogelijkheid om online een gratis jeugdvergunning te 

downloaden. Doordat kinderen zich via deze weg online 

registreren bij de vereniging, kan de vereniging gebruik 

maken van de contactgegevens van de kinderen om hen 

bijvoorbeeld te informeren over de wettelijke verplich-

ting van een (Jeugd)VISpas, over het vissen met twee 

hengels of met kunstaas en de voordelen van een lid-

maatschap van de vereniging. 

De actievere verenigingen slagen erin deze jeugdvergun-

ninghouders als lid aan zich te binden. Zij organiseren 

jeugdactiviteiten en jeugdviscursussen, waardoor de jeugd 

enthousiast wordt voor de club en zich aansluit als lid. 

Het gratis jeugdmagazine 

Stekkie geeft jongeren veel 

tips en informatie over 

sportvissen.

Tijdens beurzen werden jeugdpleinen ingericht 

waar jonge vissers bijvoorbeeld leerden een tuigje 

te maken. 
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 HOOFDSTUK 7

Wedstrijden



Met zowel het wereldkampioenschap Feeder-
vissen als het wereldkampioenschap Kustvissen 
voor junioren in eigen land, mag 2015 een druk 
wedstrijdjaar worden genoemd. Daarnaast was 
Nederland vertegenwoordigd bij alle mondiale 
eindtoernooien. De nationale teams presteerden 
over het algemeen boven verwachting. Het  
succes van 2014 kreeg daarmee een waardig 
vervolg. Het resultaat? Een bronzen, zilveren  
en gouden regen aan medailles. 

Medailleregen 
in succesvol 
wedstrijdjaar

Koning en koningin van het wedstrijdbal

De meest unieke gebeurtenissen waren de gouden 

medailles van Joeri Minderhoud en Anja Groot. Beiden 

jong, getalenteerd en ongeslagen tijdens hun wereldkam-

pioenschappen. Anja Groot presteerde buitengewoon op 

het WK Dames in België. De twee vakwinsten en een kilo 

voorsprong op haar naaste belaagster betekenden de 

kroon op het harde werken: de beste damesvisser van  

de wereld. 

Joeri Minderhoud floreerde tijdens het WK Kustvissen 

voor junioren. Het supertalent wist voor eigen publiek 

viermaal met de eer van de dag te strijken. Louter over-

winningen leverden hem een unieke score op. Met vier 

wedstrijdpunten 

liet hij zich de 

welverdiende 

gouden plak 

omhangen.  

Hij mag zich de 

beste van de 

wereld noemen 

bij de junioren. 

  Anja Groot (r) werd wereldkampioen bij de dames.

Uitzinnig van 

vreugde reali-

seert Joeri  

Minderhoud zich 

dat hij wereld-

kampioen is. 
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Twee WK’s in eigen land

Nederland vormde in 2015 de thuisbasis voor maar 

liefst twee wereldkampioenschappen. In oktober vond 

aan de Zeeuwse kust het WK Kustvissen voor junioren 

plaats. Naast het al jaren succesvolle U21-team had 

Sportvisserij Nederland speciaal voor dit evenement 

ook een U16-ploeg geformeerd. En met succes. Daar 

waar de U21-jongens Kees Gillissen, Jarno Minderhoud, 

Lennard Noorthoek, Mart Verhage en Joeri Minderhoud 

hun favorietenrol waarmaakten door goud te behalen, 

verraste de U16-ploeg met een derde plaats. Dit leverde 

Machiel Wielaard, Maarten van Beek, Steff Bals, Rik van 

Koeveringe en Mike Spee de bronzen medaille op.

Er was nog meer individueel succes. Lennard  Noorthoek 

won vlak achter Joeri Minderhoud het zilver. Bij de 

U16-categorie was er individueel succes: Machiel Wielaard 

betrad de derde trede van het podium voor zijn gewon-

nen bronzen plak.

Sportvisserij Nederland organiseerde ook het Wereld-

kampioenschap Feedervissen dat in de zomer in Terneu-

zen werd gehouden. Aan het kanaal Gent-Terneuzen 

behaalden Jan Peter van der Willik, Theo Leijrik, Frank 

van der Schaft, Arnout van de Stadt, Marco Hofman en 

Ramon Ansing een negende plaats.

Fish ‘O’ Mania live op televisie

Voor de derde keer was Sportvisserij Nederland verte-

genwoordigd tijdens de prestigieuze viswedstrijd Fish 

‘O’ Mania in het Engelse Whitemore. Na het succes 2014 

werd ook dit jaar het duo Jurgen Spierings en Dieter 

Friederichs afgevaardigd naar deze koppelwedstrijd. Het 

Nederlandse tweetal behaalde de tweede plaats. Naast 

de zilveren medaille namen de heren ook een cheque van 

5.000 Engelse ponden mee naar huis.

Prijzenfestijn

Er waren nog meer prijzen voor de Nederlanders. De 

heren-kustploeg scoorde tijdens het WK aan de Portugese 

Algarve uitstekend met een tweede plaats. Onder het 

toeziend oog van succescoach Arthur van Tienen kregen 

Marien Flipse, John Muis, Ruud van Noord, Rob Punselie, 

Arjan Rijnberg en Frank Peene op de slotdag hun zilveren 

medaille. Frank Peene eindigde individueel ook als tweede.

Tijdens het WK Dames viel Nederland nog meer in de 

prijzen. Het damesteam van bondscoaches Jan van 

Schendel en Stefan Verhoeven streek als team neer op 

een verrassende tweede plaats. Net achter Frankrijk 

lieten Kaylee Goedhardt, Natasja Pichot du Plessis, 

 Ingeborg Audenaerd, Floor Verhoeven en Anja Groot  

zich het zilver omhangen.

Tot slot completeert Ramon Pasmans de Hollandse glorie 

in 2015 met een derde plaats (individueel) tijdens het 

EK Zoetwatervissen.

Wedstrijdbeleidsplan 2016-2020

Tijdens de ledenvergadering in 2015 werd het nieuwe 

deelbeleidsplan voor wedstrijden aangenomen. De 

komende jaren gaat Sportvisserij Nederland aan de slag 

met de actiepunten uit ‘Als Team naar de Top’ (2016-

2020). De leden conformeerden zich aan de ambities die 

het plan uitspreekt. Nederland wil goud! en Wedstrijd-

vissen is er voor iedereen op passend niveau! zijn de 

speerpunten waaraan de komende jaren wordt gewerkt. 

Daarmee sluit Sportvisserij Nederland de periode 2010-

2015 af en heeft het beleidsplan ‘Vanuit een brede basis 

naar de top’ dienstgedaan.

Sponsoring

Binnen de wedstrijdsport zijn sponsoren belangrijke  

partners. In 2015 sponsorde de firma SPRO alle zeevis-

ploegen en zoutwaterwedstrijden, waaronder het WK 

Kust junioren. De nationale ploegen bij het zoetwater-

vissen bij de senioren werden door SENSAS gesponsord.  

De nationale jeugdteams zoet en de Topcompetitie Zoet 

en Feeder kregen steun van EVEZET en de nationale 

ploeg van het feedervissen van VERPA. Laatstgenoemde 

sponsorde ook samen met Preston Innovations het WK 

Feeder in Terneuzen.
WK Feeder



Resultaten nationale wedstrijden 

Alle 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. = aantal exemplaren – kl.pnt. = klassementspunten

NK Zoetwater Junioren   5 september – Urkervaart

Categorie A: 17 t/m 21 jaar – 2 vakken

NK 36    (2014: 38) – selecties 59    (2014: 62)

1. Patrick Honderd, HSV Gauw Tevreden, Loppersum 4.530 gram

2. Stefan Hooijman, HSV Viscollege VNK, Medemblik 3.850 gram

3. Luciën de Rade, HSV Groot Woudrichem, Woudrichem 4.030 gram

Categorie B: 13 t/m 16 jaar – 2 vakken

NK 46    (2014: 43) – selecties 110    (2014: 120)

1. Siem Dorssers, HSV Leudal, Heythuysen 5.652 gram

2. Collin Besseling, HSV ’t Baarsje, Emmen 4.570 gram

3. Nick Eestermans, HSV Beesd e.o., Beesd 5.595 gram

Categorie C: 10 t/m 12 jaar – 1 vak

NK 41    (2014: 24) – sel. 85    (2014: 86)

1. Twan Swart, HSV Groot Woudrichem, Woudrichem 4.530 gram

2. Daan van Wijlick, HSV de Karper, Brummen 2.990 gram

3. Rick Naaijen, HSV Groot Woudrichem, Woudrichem 3.790 gram

NK Zoetwater Individueel   29 augustus – Kanaal Wessem-Nederweert

NK 185    (2014: 198) – selecties 740    (2014: 801)

1. Roel Reuvers, HSV Leudal, Heythuysen 4.720 gram

2. Ben Koeijvoets, HSV Leudal, Heythuysen 4.115 gram

3. Hennie van der Bruggen, HSV de Karper, Brummen 3.535 gram

NK Zoetwater Korpsen   26 en 27 september – Kanaal door Voorne, Hellevoetsluis

NK 30 korpsen (2014: 37) – selecties 91 korpsen (2014: 107)

1. HSV ‘t Baarsje (K1) Klazienaveen, bestaande uit: 

 Stefan Altena, Bert Aufderhaar, Leo Koot, Patrick Mulder en Peter Post 24 pnt. 59.300 gram 

2. HSV de Watergeus (K1), Brielle 37 pnt. 33.390 gram

3. SVB Delfland (K1), Delft 49 pnt. 34.070 gram

NK Feeder   12 september – Eemskanaal, Amsweer

NK 109    (2014: 100) – selecties 507    (2014: 496)

1. Jan Peter van der Willik, HSV Naarden-Bussum, Naarden-Bussum 18.350 gram

2. Jurian Bulten, HSV de Dobber, Finsterwolde 17.910 gram

3. Theo Leijrik, SVB Delfland, Delft  8.880 gram

NK Zoetwater Junioren NK Zoetwater KorpsenNK Zoetwater Individueel 
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NK Vliegvissen   8 november – Vliegvisvijver van DRB

NK 47    (2014: 30) 

1. Bert Schmidt, Elbi’s Airflo Angels 19 pnt.

2. Bram Zanis, Elbi’s Airflo Angels 21 pnt.

3. Annemarieke Slinger, Rich Flyfishing 29 pnt.

NK Baarsvissen   3 oktober, Ursummervaart

NK 62    (2014: 56)

1. Nico van der Stoop, HSV ‘t Voorntje 109 stuks

2. Erik Maes, HSV ‘t Voorntje 102 stuks

3. Gerrit de Wind, De Eendracht 100 stuks

Topcompetitie Zoetwatervissen   6 wedstrijden van mei t/m september

50    Sr. A (2014: 50) en 40    Sr. B (2014: 29) 

15    Junioren U18 (2014: 9), 15    Junioren U 23 (2014: 19)

10    Dames (2014: 9) en 22    Veteranen (2014: 19)

Dames:

1. Anja Groot 4 kl.pnt. 22.840 gram 

2. Floor Verhoeven 9 kl.pnt. 17.590 gram

3. Ingeborg Audenaerd 11 kl.pnt 10.040 gram

Junioren U18:

1. Collin Besseling 9 kl.pnt. 19.100 gram

2. Randy Roumen 11 kl.pnt. 20.050 gram

3. Johan Bakkernes 13 kl.pnt. 15.280 gram

Junioren U23:

1. Jeffrey Bakkernes 4 kl.pnt. 20.410 gram

2. Arjan Dikkema 11 kl.pnt. 15.590 gram

3. Juul Slabbers 15 kl.pnt. 13.180 gram

Senioren A-divisie:

1. Dieter Friederichs 10 kl.pnt. 21.640 gram 

2. Christian Surquin 13 kl.pnt. 20.040 gram

3 Ronald Jongenotter 14 kl.pnt. 24.850 gram

Senioren B-divisie:

1. Ramon Ansing  7 kl.pnt. 29.390 gram

2. Peter Post 10 kl.pnt. 27.070 gram

3. Henk Post 10 kl.pnt. 21.910 gram

Veteranen:

1. Joop Jansen 12 kl.pnt. 12.670 gram

2. Dick Kruise 17 kl.pnt. 15.110 gram

3. Tonny van Osch 17 kl.pnt. 15.010 gram

Alle winnaars TC Zoetwater TC Zoetwater U18TC Zoetwater Dames



Topcompetitie Feeder   6 wedstrijden van mei t/m oktober - 46    (2014: 66)

1. Ramon Ansing 10 kl.pnt. 36.130 gram

2. Theo Leijrik 10 kl.pnt. 34.810 gram

3. Peter Jan van der Willik 11 kl.pnt. 35.550 gram

Topcompetitie Karper   4 wedstrijden van mei t/m november – 23 koppels (2014: 20)

1. Wim Molendijk / Peter Molendijk 6 kl.pnt. 17.137 gram

2. Richard van Leeuwen / Mark Koenders 8 kl.pnt. 69.520 gram

2. Ferry Verhofstad / Minardus Woltman 8 kl.pnt. 31.500 gram

NK Kustvissen Junioren   23 mei – Domburg, Zeeland

Categorie A: 14 t/m 19 jaar – 27    (2014: 24)

1. Jeffrey Boonman, HSV Vlissingen 346 cm

2. Lars Rombouts, HSV Oosterschelde 307 cm

3. Rick Gastel, HSV Streijenvissers 153 cm

Categorie B: 10 t/m 13 jaar – 18    (2014: 20)

1. Maarten van Beek, HSV Reimerswaal 241 cm

2. Arjan Pals, HSV Het Spanjooltje 221 cm 

3. Machiel Wielaard, HSV De Zeebaars 100 cm

NK Kustvissen Dames   23 mei – Domburg, Zeeland – 16    (2014: 16)

1. Heidi Leeuwis-Vogelesang, HSV De Slufter 158 cm

2. Linda van de Velde-van Iwaarden, HSV Oosterschelde Vissers  98 cm

3. Francis Danen, HSV De Slufter 79 cm

NK Kustvissen Individueel   3 oktober - Noordwijk

NK 184    (2014: 230) – selecties 357    (2014: 411) 

1. Remi Lindhout,HSV De Edelkarper 314 cm

2. Frank Peene, HSV Westkapelle 235 cm 

3. Jackie Minderhoud, HSV Westkapelle 230 cm

NK Kustvissen Korpsen   3 oktober - Noordwijk

20 korpsen (2014: 24) - sel. 59 korpsen (2014: 69)

1. 2e korps van HSV Groot Rotterdam, bestaande uit: 43 pnt. 544 cm

  Jos Mels, Arvy Schönherr, Rob Slingerland, Armel Spee en Arnold Talmon

2. 1e korps De Edelkarper 50 pnt. 612 cm

3. 4e korps HSV Westkapelle 64 pnt. 579 cm

Topcompetitie Kustvissen senioren   19/12 en 16/1/2016 – Wijk aan Zee, Domburg

50    (2014: 52)

1. Remi Lindhout, HSV De Edelkarper 31 pnt. 1.603cm

2. Arjan Rijnberg, HSV De Edelkarper  32 pnt. 1.532cm

3. Remco Geuze, HSV De Edelkarper 34 pnt. 1.407cm

TC Zoetwater U23 TC Zoetwater VeteranenTC Zoetwater Senioren A



48

49

Topcompetitie Kustvissen junioren/dames   7/11 en 12/12 – Domburg/Europoortgebied

Junioren 21    (2014: 18), Dames 10    (2014: 10)

Junioren:

1. Pim Fase, HSV De Zeebaars 15 pnt. 1.100 cm 

2. Joeri Minderhoud, HSV Westkapelle 17 pnt. 1.179 cm

3. Jeffrey Boonman, HSV Vlissingen 20 pnt. 1.134 cm

Dames:

1. Linda van de Velde, HSV Oosterschelde Vissers 14 pnt. 874 cm

2. Christel Verhage, HSV Westkapelle 16 pnt. 762 cm

3. Susan Stuijts, HSV Streijenvissers 18 pnt. 793 cm

NK Bootvissen   31 mei – Oosterschelde vanuit Neeltje Jans

NK 20    (2014: 20) – Selecties 53    (2014: 44)

1. Henri Karremans, HSV Heense Molense Sportvissers 11 ex. 2.041 gram

2. Ernest Ripson, HSV De Edelkarper 3 ex. 943 gram 

3. Piet Buijk, HSV De Edelkarper 18 ex. 1.324 gram

Topcompetitie bootvissen   25/10, 6/12 en 30/12 – Neeltje Jans

10  

1. Piet Buijk 18 pnt. 88 ex. 14.240 gram 

2. Eric Goossens 21 pnt. 80 ex. 13.020 gram

3. Sjaak Verburg 23 pnt. 74 ex. 12.590 gram 

Resultaten internationale wedstrijden

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

Zoetwatervissen
Interland N/D Heren

1 – 3 mei, Wilhelminakanaal, Nederland – 1e plaats

1e plaats Individueel: Dieter Friederichs

WK Zoetwater Veteranen

1 – 6 juni – Cabação, Portugal – 8 landen: 8e plaats

Feeder Challenge (4 teams)

13 en 14 juni – Kanaal Gent Terneuzen – 36 teams; 

1e plaats:  Nederland Team Noord bestaande uit: Ramon 

Ansing, Theo Leijrik, Frank van der Schaft, 

Arnoud van der Stadt en Jan Peter van der Willik

Team Oost, West en Zuid: 11e, 14e en 24e plaats

Interland Feeder: België–Nederland–Duitsland

15 en 16 juni – Kanaal Gent Terneuzen, Nederland 

Winnaar: Nederland

EK Zoetwater Individueel/Landenteams

22 - 28 juni – Zaslavl, Wit Rusland – 20 landen: 7e plaats

3e plaats individueel: Ramon Pasmans

WK Feeder

6 – 12 juli – Kanaal Gent Terneuzen, Westdorpe, Nederland 

– 26 landen: 9e plaats

WK Zoetwater Korpsen

21 - 26 juli – Zilina, Slowakije – 27 landen – 24e plaats

TC Kustvissen Dames TC BootvissenTC Kustvissen Junioren



Meerlanden Zoetwater

2 - 4 juli – Fluterkanal, Abbendorf, Duitsland – 6 landen

1e plaats:  Team: Jo Adriolo, Nico Bakkernes, Frans van 

Berkel, Rolf van de Broek, Patrick Broekhuizen 

en Arjan Klop. Coach: Jan van Schendel

Fish O’Mania

19 juli - Engeland – 8 landen

2e plaats:  Team: Jurgen Spierings, Dieter Friederichs 

Coaches: Jan van Schendel, Stefan Verhoeven

3e plaats individueel: Dieter Friederichs

Meerlanden Junioren: Nederland–België–Duitsland 

22 - 25 juli – Silo Kanal, Brandenburg Duitsland – 3 landen: 

2e plaats

WK Zoetwater Junioren

3 – 8 augustus - Smederevo, Servië 

U18 – 16 landen: 10e plaats

U23 – 21 landen: 11e plaats

NeDuLux Zoetwater

7 - 8 augustus – Mertert, Luxemburg: 2e plaats

3e plaats individueel: Lennard Franssen

WK Zoetwater Dames

17 – 23 augustus - Charleroi Canal, België – 17 landen: 

2e plaats

1e plaats Individueel: Anja Groot

WK Zoetwater Individueel/Landenteams 

7 - 13 september – Radece, Slovenië – 37 landen: 12e plaats

WK Karper

7 - 10 oktober – Caspe, Spanje – 24 landen: 18e plaats

I.A.M. 

16 – 17 oktober – Brandenburg, Duitsland – 46 teams: 

4e en 11e plaats

Vliegvissen
EK Vliegvissen 

21 – 27 september – Comano Terme, Trentino, Italië – 

12 landen: 10e plaats 

WK Vliegvissen

15 – 21 juni –Bosnië Herzegowina - 27 landen: 24e plaats

Zoutwatervissen
Interland Kustvissen - Engeland–België–Nederland

29 – 31 mei – Domburg, Nederland - 3 landen – 2e plaats

2e plaats Individueel: Jeromy van Houdt

Meerlanden Bootvissen

18 – 22 juni – Heiligenhafen, Duitsland – 5 landen

5e plaats

WK Bootvissen

12 - 19 september– Bundoran, Ierland – 14 landen

13e plaats 

WK Kustvissen Junioren

16 – 23 oktober – Domburg, Nederland

Team U16: 7 landen: 3e plaats 

3e plaats Individueel: Machiel Wielaard

Team U21: 7 landen

1e plaats:  Team Kees Gillissen, Jarno Minderhoud, 

Joeri  Minderhoud, Lennard Noorthoek en 

Mart Verhage. Coaches: Henri Karremans en 

Frank Peene

1e plaats Individueel: Joeri Minderhoud

2e plaats Individueel: Lennard Noorthoek

WK Kustvissen Korpsen

7 – 15 november – Langebaan, Zuid Afrika – 19 teams

Team DZV Eurovissers en team HSV Oosterschelde 

Vissers: 7e en 12e plaats

WK Kustvissen Individueel/Landenteams heren 

21 – 28 november – Manta Rota, Algarve, Portugal 

– 17 landen

2e plaats

2e plaats individueel: Frank Peene

WK Kustvissen Individueel/Landenteams dames 

21 – 28 november – Manta Rota, Algarve, Portugal 

– 9 landen

4e plaats

Aan de Zeeuwse kust werd in Domburg 

het WK Kustvissen Junioren gehouden.
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Meer dan een half miljoen sportvissers zijn 
in Nederland verenigd bij een van de 827 
hengelsportverenigingen die deel uit maken 
van Sportvisserij Nederland. Om al deze sport-
vissers goed te kunnen laten vissen werken de 
verenigingen hard aan het faciliteren hiervan. 
Zij worden hierbij ondersteund door de zeven 
regionale federaties, drie specialistenorganisa-
ties en de landelijk  overkoepelende vereniging 
Sportvisserij Nederland. Tijdens de algemene 
ledenvergadering worden het beleid en de be-
groting van Sportvisserij Nederland vastgesteld 
door vertegenwoordigers van de leden, federa-
ties en specialistenorganisaties.  

Algemene ledenvergadering

Op 6 juni 2015 werd de algemene ledenvergadering 

gehouden op Papendal bij het NOC*NSF. Traditiegetrouw 

wordt de ledenvergadering voorafgegaan door lezingen 

van interessante sprekers. Berend Rubingh, adviseur 

ontwikkelingsmanagement sportverenigingen, sprak over 

het versterken van de hengelsportverenigingen door 

activiteiten te organiseren en de leden te binden. ‘De 

noodzaak van handhaving in de visserij’ werd onder de 

loep genomen door Joost van den Akker, inspecteur bij 

de NVWA. Carla Alma van het waterschap Noorderzijlvest 

sprak over een uniek zeeforelproject in het Lauwersmeer.   

Tijdens de algemene ledenvergadering werd onder meer 

het beleidsplan 2016-2020 besproken en vastgesteld.  

Het plan gaat de komende vijf jaar het beleid bepalen 

onder de titel ‘Naar buiten!’ 2016-2020.  

Bestuurszaken

Het bestuur van Sportvisserij Nederland bestaat uit 

voorgedragen kandidaten vanuit de zeven federaties 

en vier externe portefeuillehouders met als adviseur/

secretaris de directeur van Sportvisserij Nederland. 

Het bestuur vergaderde in 2015 acht keer over tal van 

onderwerpen. Veel inzet vergde het opstellen van het 

nieuwe beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 2016-2020. Hiervoor 

was een speciale stuurgroep ingesteld onder leiding van 

de bestuursleden Eric Marteijn en Ben Biondina. Onder-

deel van het nieuwe beleid vormde ook het opstellen van 
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Organisatie en 
structuur

Voorzitter Menno Knip spreekt tijdens  

de algemene ledenvergadering in 2015.



een ontwikkelingsplan voor de wedstrijden getiteld ‘Als 

team naar de Top’. Hiervoor werd eveneens een stuur-

groep ingesteld onder leiding van bestuurslid Peter Paul 

Blommers en werkgroepen. Voor het nieuwe beleid werd 

breed binnen en buiten de organisatie input opgehaald. 

Veel aandacht werd besteed aan het samenwerkings- en 

afstemmingsproces met de leden. Hiertoe werd mede 

een externe adviseur ingeschakeld. Na vaststelling van 

het beleidsplan door de algemene ledenvergadering zijn 

in de tweede helft van 2015 gezamenlijk bestuurlijk de 

prioriteiten qua acties voor 2016 bepaald. 

Bij de ledenvergadering in juni 2015 waren er geen wij-

zigingen in de bestuurssamenstelling ten opzichte van 

2014. Helaas bereikte Sportvisserij Nederland enkele 

weken later het trieste nieuws dat bestuurslid Jan 

Eggens was overleden als gevolg van een ernstige ziekte. 

Zijn functie werd daarna waargenomen door Gerrit Sloot.  

Uitgereikte erespelden

Tijdens een feestelijke bijeenkomst na de laatste 

topcompetitiewedstrijd kust werden in december ere-

spelden uitgereikt aan het nationale team dat wereld-

kampioen werd in 2015. De U21-jongens Kees Gillissen, 

Jarno  Minderhoud, Lennard Noorthoek, Mart Verhage en 

Joeri Minderhoud kregen een zilveren speld. Anja Groot 

werd gehuldigd met een zilveren speld omdat zij indivi-

dueel wereldkampioen werd bij de dames. De scheidend 

coach van de junioren, Henri Karremans, kreeg een 

gouden speld voor zijn jarenlange landelijke verdiensten 

voor de sportvisserij. 

Bureau

De voorbereiding en uitvoering van het landelijk sport-

visserijbeleid wordt verzorgd vanuit het bureau van 

Sportvisserij Nederland in Bilthoven. 

Elke maand vond overleg plaats tussen projectmedewer-

kers van Sportvisserij Nederland en medewerkers van de 

federaties tijdens het zogenoemde beroepskrachtenover-

leg (BKO) in Bilthoven. In juli vond een brainstormsessie 

plaats bij herberg ’t Mun in Appeltern. Omgeven door 

de karper- en forelvijvers werd gesproken over de prio-

riteiten waaraan gewerkt moet worden in de komende 

vijf jaar. Dit naar aanleiding van het beleidsplan ‘Naar 

buiten!’ 2016-2020. 

Tijdens het BKO werden de bestuursstukken voor de 

aankomende bestuursvergadering besproken en werden 

landelijke en regionale ontwikkelingen onderling gedeeld. 

Verder kwamen specifieke onderwerpen aan bod zoals de 

karpernota en het waterplantenbeheer. 

Personeel

Het bureau telde begin van het jaar 46,3 fte. Aan het 

einde van het jaar waren dat er 45,6. Het verloop heeft 

te maken met het einde van het contract van een tijde-

lijk medewerker (1 fte) voor de VISplanner. Een nieuwe 

medewerkster werd aangenomen (0,7 fte) bij de receptie, 

grotendeels ter vervanging van de huidige receptioniste 

die de voorkeur gaf aan minder uren werken. 

Een medewerker werd eind 2014 getroffen door een 

ernstige ziekte. Hij kon ruim een half jaar niet volledig 

werken. Het verzuimpercentage liep daardoor in 2015  

op naar 3,2 procent (2,5% in 2014). 

Het jaarlijkse personeelsuitje werd gehouden in 

het dierenpark Amersfoort, waar de medewerkers 

van Sportvisserij Nederland en de federaties onder 

meer een lezing volgden over de vergelijking van 

het gedrag van mensen en dieren. Tijdens het uitje 

werd Bert  Zoetemeyer in het zonnetje gezet wegens 

zijn 25-jarig dienstjubileum. Ook Onno Terlouw was 

dit verslagjaar 25 jaar werkzaam in de sportvisserij. 

Josje Peters kreeg bloemen omdat zij 12,5 jaar in de 

sportvisserij werkzaam was. 

De personeelsvertegenwoordiging bleef gelijk van 

samenstelling. Zij spraken vier keer met de directeur 

over personeelszaken. 

Dit verslagjaar hebben 17 stagiair(e)s een stage gelopen 

bij Sportvisserij Nederland. Onder hen waren er 11 die een 

hbo of universitaire studie volgden. Zij werkten allen aan 

een eigen opdracht, begeleid door een medewerker van 

Sportvisserij Nederland. Een keer werd de stage verzorgd 

in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta. 

Zes mbo-studenten hebben een of twee dagen per week 

diverse werkzaamheden verricht bij de organisatie.

De U21-ploeg en hun coach Herni Karremans  

ontvingen een erespeld voor hun prestaties. 
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Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015

Activa (€)  31 december 2015 31 december 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa

Hard- en software  154.949  176.836

Inventaris  24.808  29.336

Voer- en vaartuigen  22.284  45.308

    202.041  251.480

Financiële vaste activa    

Effecten   294.179  305.965

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren  108.006  116.349

Overige vorderingen en  

Overlopende activa  1.634.775  1.353.325

    1.742.781  1.469.674

Liquide middelen   6.291.173  7.605.879

    8.530.174  9.632.998

     

Passiva (€)  31 december 2015 31 december 2014

Eigen vermogen (vrij besteedbaar)  5.798.596  5.661.163 

Kortlopende schulden  

Crediteuren  361.058  593.357

Belastingen en premies  

Sociale verzekeringen  182.767  169.906

Overige schulden en  

Overlopende passiva  2.187.753  3.208.572

    2.731.578  3.971.835

    8.530.174  9.632.998



Staat van baten en lasten 2015

  Bijstelling

(€) Resultaat 2015 Begroting 2015 Resultaat 2014

Baten    

Afdrachten sportvissers 

(VISpas/Kleine VISpas) 7.563.269 7.561.500 7.483.576

Algemeen / vereniging 56.455 30.000 42.754

Advisering en begeleiding 47.238 65.000 70.562

Kennis en informatie 7.000 10.000 7.000

Communicatie   677.467 680.000 698.925

Educatie   4.155 5.000 9.650

Wedstrijden   79.637 95.500 103.846

   8.435.220 8.447.000 8.416.314

Lasten    

Algemeen / vereniging 183.793 170.000 180.767

Belangenbehartiging 65.940 85.000 109.318

Advisering en begeleiding 157.938 235.000 230.502

Kennis en informatie 119.979 115.000 97.121

Visdocumenten en controle 1.629.592 1.620.000 1.529.141

Communicatie   1.568.010 1.625.000 1.632.124

Educatie   21.581 45.000 37.475

Wedstrijden   336.665 337.000 347.416

   4.083.498 4.232.000 4.163.864

Personeelskosten  3.368.683 3.340.000 3.298.866

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa 110.023 130.000 115.299

Overige bedrijfskosten 755.711 740.000 746.492

Som der bedrijfskosten 4.234.417 4.210.000 4.160.656

    

Bedrijfsresultaat  117.305 5.000 91.793

    

Financiële baten en lasten 31.914 85.000 52.024

Bedrijfstechnisch resultaat 149.219 90.000 143.817

    

Koerswijzigingen effecten -11.786 10.000 -33.666

Balanstechnisch resultaat 137.433 100.000 110.150
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Adressen bestuur en commissieleden
(per juni 2016) 

Bestuur Sportvisserij Nederland

Voorzitter

Drs. M.A.J. (Menno) Knip

Veldzicht 53, 7603 WK Almelo

T. 06-21713594

E. m.knip@sportvisserijnederland.nl

Communicatie 

P.P. (Peter Paul) Blommers

Willinklaan 7, 2121 CT Bennebroek

T. 06-14197184

E. p.blommers@sportvisserijnederland.nl

Water, visserij en visstandbeleid

Dr. J.W. (Wiegert) Dulfer

Oostzanerdijk 67, 1033 AA Amsterdam

T. 06-10058458

E. j.dulfer@sportvisserijnederland

Penningmeester

Drs. M.E. (Marcel) Hölterhoff

Meerweg 127A, 9752 JG Haren

T. 06-24190559

E. m.holterhoff@sportvisserijnederland.nl

Ambtelijk secretaris

Ir. J.J.A. (Joop) Bongers

Julianastraat 2, 6881 VN Velp (Gld)

T. 06-10142842

E. bongers@sportvisserijnederland.nl

Afgevaardigd vanuit de leden

Sportvisserij Fryslân

H.J. (Harrie) Holtman

Ulemar 51, 8939 CE Leeuwarden

T. 06-51090949

E. h.holtman@sportvisserijnederland.nl

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

K.J. (Kasper) Doornbusch

Hoofdweg 82, 9626 AH Schildwolde

T. 06-36118141

E. k.doornbusch@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Oost-Nederland

J. (Jan) Telleman

Hoefslagmate 38, 8014 HG Zwolle

T. 06-82124143

E. j.telleman@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland

J.H. (Jan) van de Bovenkamp

Kwarts 28, 3893 EG Zeewolde

T. 06-40533411

E. bovenkamp@sportvisserijmidwestnederland.nl

Hengelsportfederatie Midden Nederland

J.W.M. (Sjaak) Koppers

Citatiestraat 6, 6651 EB Druten

T. 06-44944027

E. s.koppers@sportvisserijnederland.nl 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

J.B.A. (Ben) Biondina

Veerweg 18 A, 4493 AS Kamperland

T. 06-29258749

E. b.biondina@sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Limburg

Th.J.M. (Theo) Wilken MLD

Van Heylerhofflaan 8, 6211 KA Maastricht

T. 06-44453231 

E. t.wilken@sportvisserijnederland.nl

Erelid

A.J. (Nol) Sweep, 

E. Pinksterblomstraat 62, 4906 ET Oosterhout (NB)

Trots toont deze sportvisser zijn zojuist gevangen snoek.



Commissaris wedstrijden

Zoet

W. (Willem) Raven, Hoofdweg 164, 9617 AL Harkstede T 06-28613229

Zout

R. (Ron) Gatowinas, De Garst 50, 1785 RK Den Helder T 06-17944766

Commissie Organisatie Wedstrijden

Zoet

C. (Chris) Groen, Margrietstraat 19, 9541 BX Vlagtwedde T 06-11755136

W. (Wietze) de Haan, Frisostrjitte, 23, 9288 BV Kootstertille T 06-40954561

J.P.H. (Hans) Keijman, De Rosmolen 55, 6932 NA Westervoort T 06-12186038

H. (Hans) Koning, G.H. Meijerweg1, 1411 GH Naarden T 06-29510305

H. (Henk) Menting, Buitenplaats 79, 8251 PZ Dronten T 0321-381415

B. (Bart) Schipper, Baljuwstraat 10, 1671 KV Medemblik T 0227-543612

D. (Dirk) Vaatstra, De Zuid 15, 8251 BG Dronten T 0321-314771

J. (Joep) Vissers, Van der Steenstraat 48, 5768 AL Meijel T 06-42185952

J.M. (Mark) Zwaan, Hoofdweg 102, 8383 EJ Nijensleek T 0521-382275

Zout

R. (Rens) de Jong, De Weel 97, 1777 MZ Hippolytushoef T 0227-593203

H. (Hendrik) Moolevliet, Orionweg 5, 1973 TA IJmuiden T 06-13428412

G. (Gerrit) van der Vliet, Walmolen 15, 3481 AB Harmelen T 0348-443876

L. (Leen) van Wensen, Yersekeroord 24, 4617 NK Bergen op Zoom T 0164-265405

Coaches

Zoet

J. (Jan) van Schendel, Brouwerijstraat 22, 4845 CN Wagenberg T 06-28418664

S. (Stefan) Verhoeven, Past. v Beugenstraat 32, 5061 CS Oisterwijk T 06-51549927

Zout 

M. (Martin) van der Drift (junioren), Duinstraat 24, 2681 GC Monster T 06-15308525

H. (Henri) Karremans (boot) Nieuwstad 10, 4651 AZ Steenbergen T 06-23023992

A. (Arthur) van Tienen (sen.), Glidkruid 13, 3137 WG Vlaardingen T 06-12373589

B. (Benny) Wijnings (dames), Lugtenburg 16, 4711 PH St. Willibrord T 0165-387237

Stefan Verhoeven (l) en Jan van  

Schendel coachten het damesteam naar 

een verrassende tweede plaats tijdens 

het wereldkampioenschap.
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Financiële Beleidsadviescommissie

G.M. Heijthuisen, Brouwerstraat 17, 6101 GR Echt T 0475-483307

M.E. Hölterhoff, Meerweg 127A, 9752 JG Haren T 06-24190559

J.F. Stuurman, Van der Aastraat 16, 2597 SL Den Haag T 070-3247883

Arbitragecommissie 

H.G.J. Bouquet, Verenigd Europalaan 10, 2111 WK Aerdenhout T 023-5241340

O. van der Heide, Kamille 24, 8252 CA Dronten T 0321-317623

Th. A.G.M. van de Weijden, Baarschotsestraat 103, 4849 BK Dorst T 0161-411816

J.J. van Zorge, Het Schild 25, 8341 RV Steenwijkerwold T 0521-588159

Karpervissen is ook onder vrouwen populair.



Bureau Sportvisserij Nederland
(per juni 2016) 

Joop Bongers, directeur

Afdeling Bedrijfsvoering

Simone van den Essenburg (hoofd)

Sandra Althof-Wilmot Bernard Koolen

Annet van den Broek Wim Pindus

Paulien Frentz Tineke Prins

Astrid Galis René Veltman

Lindsay de Haan 

Afdeling Belangenbehartiging

Fred Bloot (adjunct directeur)

Marco Kraal David Vertegaal

Jan Willem Wijnstroom (tot 30-06) Robert Weijman

Afdeling Advisering en Begeleiding

Cluster advisering & begeleiding

Jan Kamman (hoofd)

Roland van Aalderen Martin Hoorweg

Pieter Beelen Gerard de Laak

Niels Brevé Paul Wijmans

Gerrit van Eck 

 

Cluster kennis & informatie

Jaap Quak (hoofd)

Willie van Emmerik 

Connie Kolfschoten

Remko Verspui

Cluster visdocumenten & controle

Toine Aarts (hoofd)

Frans Boonstra Ruud Pannekeet

Frans Jacques (tot 11-07) Edith Snijders

Paula Klarenbeek  Joost Stip

Gerben Koopmans Kitty Zaal

Afdeling Communicatie en Educatie

Onno Terlouw (hoofd)

Joran Bal Piëtte van Hoorn

Danny Bok Mecheline Muts-Thissen

Sjoerd Boomsma Ed Stoop

Evert Dijkhof Adrie van der Veen-Speek

Gerwin Gerlach Robert de Wilt

George Hampsink Bert Zoetemeyer 



58

59

Overzicht aantal aangesloten sportvissers

Federatie 2005 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal  
verenigingen 

eind 2015

Groningen Drenthe 44.993 51.920 51.615 51.864 50.760 49.928 168

Friesland 23.229 31.139 32.052 33.432 34.951 35.061 32

Oost-Nederland 54.653 67.797 68.800 72.088 74.156 72.985  71

MidWest Nederland 75.283 118.850 121.953 128.369 133.552 135.067 104

Midden Nederland 31.548 43.337 43.305 44.080 44.992 44.325 98

Zuidwest Nederland 109.693 141.076 141.268 148.466 154.554 156.112 240

Limburg 22.954 29.903 30.008 30.706 31.185 31.175 114

Totaal 362.353 484.022 489.001 509.005 524.150 524.653 827

In 2015 zijn er door Sportvisserij Nederland 63.951 Kleine 

VISpassen verstrekt aan sportvissers die niet zijn aange-

sloten bij een hengelsportvereniging. In 2014 waren dat 

er 71.344 (80.768 in 2013). Een aantal Kleine VISpashou-

ders is lid geworden van een hengelsportvereniging en 

ontving daardoor de VISpas. In 2015 werden in totaal aan 

VISpassen en Kleine VISpassen 588.604 stuks uitgege-

ven, dat is een daling van 6.890 ten opzichte van 2014. 

Het aantal bij de hengelsportverenigingen aangesloten 

sportvissers steeg met 503. 

Uitgegeven toestemmingen

2014 2015

MeeVIStoestemming - 8.736

Nachtvistoestemming 34.404 38.281

Derde hengeltoestemming 12.335 15.018

Een nachtvisser bij het ochtendgloren. 



Nationaal

Sportvisserij Nederland

Leyenseweg 115, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven

T. 030-6058400 F. 030-6039874

E. info@sportvisserijnederland.nl 

I.  www.sportvisserijnederland.nl 

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)

Postbus 91, 4140 AB Leerdam

E. info@deksn.nl

I. www.deksn.nl 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB)

P/a Schermerhornstraat 112, 8015 AB Zwolle.

T. 06-50510055

E. voorzitter@snoekstudiegroep.nl

E. secretaris@snoekstudiegroep.nl 

l.  www.snoekstudiegroep.nl 

Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)

P/a Blijvenburgstraat 211, 3042 KE Rotterdam

T. 010-4379518 

E. gerardberkhout@vnv.nu 

I.  www.vnv.nu

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij:

NOC*NSF

Postbus 302, 6800 AH Arnhem

T. 026-4834400

E. info@nocnsf.nl

I.  www.nocnsf.nl

European Anglers Alliance (EAA)

Rue de la Loi 81a, B-1040 Brussels, Belgium

T. +32 (0) 7251115

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

Regionale hengelsportfederaties

Sportvisserij Fryslân

Biensma 27, 9001 XZ Grou

T. 0566-624455

E. info@visseninfriesland.nl

I.  www.visseninfriesland.nl 

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo

T. 0592-542890

E. info@vissen.nl

I.  www.vissen.nl 

Sportvisserij Oost-Nederland 

Almelosestraat 1, 8102 HA Raalte 

T. 0572-363370

E. info@sportvisserijoostnederland.nl 

I.  www.sportvisserijoostnederland.nl

Sportvisserij MidWest Nederland 

Populierenlaan 78, 1911 BM Uitgeest

T. 0251-318882

E. info@sportvisserijmidwestnederland.nl

I.  www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Het Vergun 26A, 6931 KD Westervoort

T. 026-3212045

E. info@hfmiddennederland.nl

I.  www.hfmiddennederland.nl 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen

T. 0162-687260

E. info@sportvisserijzwn.nl

I.  www.sportvisserijzwn.nl

Sportvisserij Limburg

Noordhoven 19A, 6042 NW Roermond

T. 0475-350053

E. info@sportvisserijlimburg.nl

I.  www.sportvisserijlimburg.nl

Adressen sportvisserijorganisaties



Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl


