
Openingswoord Ben Biondina bij de aanbieding van de Gedragscode Zeehengelsport op 
zaterdag 26 september 2009 te Stellendam 
 
Geachte heet Vermue, dames en heren,   
 
Namens Koninklijke Sportvisserij Nederland en het Platform zeehengelsport heet ik u van 
harte welkom op dit bijzondere sportvisserij evenement: de Fair for lure and fly en 
Zeehengelsport totaal. Bijzonder vanwege de mooie locactie op de grens van zout en 
zoet water, bijzonder omdat vandaag zowel de zoute visserij als het vissen met kunstaas 
in zoet water zich in één evenement gezamenlijk presenteren.  
 
Het samengaan van deze takken van sport geeft aan de zeesportvisserij meer is 
geworden dan een portie vis vangen voor de pan. Zeevissen is een moderne en 
volwassen vorm van openluchtrecreatie geworden, populair bij jong en oud en zit nog 
steeds in de lift.  
Nederland telt 650.000 mensen die wel eens in zee vissen en 150.000 vissers die 
uitsluitend in zee vissen. Voor hen is zeevissen een passie en de ultieme vorm van 
gezonde natuurbeleving. 
 
Ook om een andere reden een bijzondere dag voor de Nederlandse zeesportvisserij, want 
vandaag heb ik de eer aan u, heer Vermue, als vertegenwoordiger van onze minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens het Platform zeehengelsport en 
Sportvisserij Nederland het eerste exemplaar van de gloednieuwe Gedragscode 
zeehengelsport te mogen overhandigen.  
 
Gedragscodes zijn niet nieuw. Zij zijn het bewijs dat een sector weet waar ze voor staat, 
weet wat van haar verwacht mag worden. Het is een bewijs dat een sector in staat en 
bereid is verantwoordelijkheid te nemen.  
Met deze nieuwe gedragscode heeft de Nederlandse zeesportvisserij het voorbeeld 
gevolgd van andere recreatieorganisaties en zeevisorganisaties in het buitenland. Ook 
voor het zoete water gelden gedragscodes die wij vanuit Sportvisserij Nederland al enige 
tijd met succes uitdragen via de VISpas.  
 
De gedragscode zeehengelsport noemt 9 onderwerpen waarin de gemiddelde 
zeesportvisser zich goed in zal herkennen. Bijvoorbeeld: ken je regels, houd rekening 
met anderen, vis milieubewust, behandel gevangen vis met respect , denk aan je 
veiligheid.  
Een aantal van deze spelregels is niet nieuw. Respectvol omgaan met vis is al heel lang 
het credo van de sportvisserij. De georganiseerde sportvisserij draagt dit al heel lang uit 
– onder meer via de VIsPAS – en het is niet meer dan logisch dat we deze en andere 
spelregels nu ook voor de zeesportvisserij hebben willen vastleggen.  
 
We willen met deze gedragscode ook die zeehengelaars bereiken die niet zijn 
aangesloten bij een vereniging. Dat zijn er nog velen. Vissen in zee is vrij. Nog steeds is 
dat zo en de vraag is of dat zo moet blijven. Sportvisserij Nederland doet veel voor de 
zeesportvisserij –nationaal maar ook internationaal – en alleen al vanuit dat oogpunt is 
er veel voor te zeggen de Vispas uit te breiden naar zout water.  



Een hoge organisatiegraad heeft zich bewezen in de binnenvisserij. Voor zee-en 
kustwateren zal dat in deze tijd - waarin van een grote recreatiesector als de onze veel 
wordt gevraagd -, niet anders zijn.   
Wij zullen daar op korte termijn met u over praten, heer Vermue en uiteraard zullen wij 
inzetten op een zo gunstig mogelijke oplossing voor zeevissend Nederland.  
 
Namens het Platform zeehengelsport en Sportvisserij Nederland zijn wij bijzonder blij dat 
u bereid bent onze gloednieuwe gedragscode in ontvangst te nemen. Wij zijn trots op het 
resultaat en wij hopen en verwachten dat ook uw ministerie waar mogelijk haar bijdrage 
wil leveren om dit project tot een succes te laten worden. Sportvisserij Nederland en het 
Platform zijn er klaar voor.  
 


