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>> VIS EN VISSEN IN DE MAATSCHAPPIJ

In Spraakwater spreekt iemand – van BN’ers tot politici en van sportvissers tot wetenschappers – 
zich uit over thema’s rond vis en sportvisserij. Deze maand is dat Olivier Portrat, voorzitter van de 
European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA).
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NIEUWE EFTTA-TOPMAN 
OLIVIER PORTRAT

Als gepassioneerd sportvisser die voor zijn 
hobby de hele wereld over reist, heeft 
Olivier Portrat (54) met recht een passende 
baan als nieuwe directeur van EFTTA – de 
overkoepelende belangenorganisatie van 
de Europese hengelsportbranche. Hét 
VISblad sprak hem over de belangrijkste 
ontwikkelingen die hij ziet. “De industrie 
staat voor grote uitdagingen, maar we 
vertrouwen op onze eigen kracht.”

gingen voor de hengelsport? “Er zijn 
continu politieke, economische en 
ecologische ontwikkelingen gaande 
die onze aandacht vragen”, plaatst 
de geboren Duitser zijn eerdere op-
merking in perspectief. “Concreet 
zien we dat steeds meer mensen 
kritisch staan tegenover de hengel-
sport als vorm van recreatie, maar 
ook dat het gebruik van water als 
nutsvoorziening (denk aan wind-
molenparken en zonnepanelen op 
water, red.), problemen met vismi-
gratie en vervuiling punten van 
zorg blijven. Ecologisch gezien zijn 
onder meer invasieve vis- en water-
plantensoorten en onevenwichtige 

aalscholverpopulaties onderwerpen 
die hoog op de agenda staan.”

VISLIJN GERED
Een ontwikkeling van een andere 
orde vindt Portrat de steeds harde-
re Europese aanpak van plastic af-
val. Een zeer nobel streven, zo be-
nadrukt hij, zolang de bijbehorende 
wetgeving de hengelsport niet te 
zeer schaadt. De schrik zat er bij 
hem namelijk goed in toen op een 
lijst met te verbannen wegwerp-
plastics ook nylon vislijn bleek te 
staan. “Onze lobbyisten hebben een 
afspraak met de betrokken com-
missie geregeld en uitgelegd dat er 
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vooralsnog geen (goed) alterna-
tief is voor nylon lijnen. En dat een 
verbod daarop dus de doodsteek 
zou zijn voor de hengelsport, inclu-
sief alle werkgelegenheid binnen 
de branche. Dankzij dat argument 
is vislijn uiteindelijk van die con-
ceptlijst gehaald.”

VERANTWOORDELIJKHEID
Het voorbeeld raakt volgens Por-
trat aan de kerntaak van de EFTTA 
en EAA. “Geen politicus in Brus-
sel is eropuit om de sportvisserij te 
verbieden, maar dat wil nog niet 
zeggen dat de hengelsport niet on-
bedoeld door wetgeving kan wor-
den geraakt. Als we onszelf niet 
actief bij politici op de radar hou-
den en de sociaal-economische 
waarde van de hengelsport laten 
zien, worden we vroeg of laat over 
het hoofd gezien en door een wet 
‘buitenspel’ gezet. Dan ben je te 
laat, want wetgeving draai je niet 
zomaar terug. Tegelijkertijd is het 
natuurlijk aan ons als branche 
om wetgeving vóór te zijn met ei-
gen initiatieven, bijvoorbeeld ten 
aanzien van lood. De Green Deal 
Sportvisserij Loodvrij die jullie in 
Nederland hebben opgezet, is daar 

een perfect voorbeeld van. Met 
zulke initiatieven toon je verant-
woordelijkheidsbesef en dat geeft 
weer krediet in gesprekken met 
beleidsmakers.”

GELIJKWAARDIGE PARTIJ
Weten hoe de hazen in Brussel lo-
pen is dus cruciaal, maar steun 
van de achterban minstens zo be-
langrijk. Daarin kan de EFTTA vol-
gens Portrat nog flinke stappen 
zetten. “Vooral in sportvismaga-
zines en op social media moeten 
wij onszelf veel meer laten zien en 
uitleg geven bij onze werkzaam-
heden. Het is stuitend hoe vaak 
ik aan sportvissers moet uitleg-
gen wie wij als brancheorganisa-
tie zijn. Mijn doel is dat over een 
paar jaar miljoenen sportvissers 
in Europa wél bekend zijn met de 
EFTTA en EAA en ons werk steu-
nen. Ik wil ook dat de hengelsport 
volwaardig mee kan praten over 
het EU-visserijbeleid, waarin nu 
nog alleen de commerciële visserij 
en visteelt vertegenwoordigd zijn. 
Gelukkig zijn we daarmee een heel 
eind op weg. Ook dat is het resul-
taat van jarenlang hard werk door 
lobbyisten.”

opa en oma, volgde een ‘carrière’ vol 
visreizen over de hele wereld. Sinds 
eind 2019 zit hij de Europese hengel-
sportbranche voor. “Dat is een hele 
eer, maar de bijkomende verant-
woordelijkheid voel ik ook sterk om-
dat ik zelf een fervent sportvisser 
ben”, aldus Portrat. “Daarom ben ik 
blij dat we in Brussel samen optrek-
ken met de European Anglers Alli-
ance (EAA). Samen staan we sterker 
en kunnen we de belangen van de 
hengelsport goed bewaken.”

PERMANENTE AANDACHT
Terug naar Portrat’s eerdere woor-
den. Wat vindt hij de grootste uitda-

Het zijn spannende tij-
den voor de hengelsport 
en de hengelsportindus-

trie speelt daarin een prominen-
te rol, klinkt het door de telefoon. 
Aan het woord is Olivier Portrat, 
de kersverse CEO van de Europe-
an Fishing Tackle Trade Associa-
tion (EFTTA). De voertaal is Engels, 
maar Olivier – zoon van een diplo-
maat – spreekt ook Duits, Frans en 
zelfs een beetje Spaans, Italiaans én 
Nederlands. Dat laatste als erfenis 
uit zijn tijd in Den Haag, begin jar-
en ’80. Nadat het sportvisvirus hem 
als vierjarige greep met het vangen 
van goudvissen in de tuin van zijn 

“SAMEN OPTREKKEN EN ONZE BELANGEN BEWAKEN”

WERELDREIZIGER
Gepassioneerd en journalistiek gedreven als hij is, maakt Olivier al grof-
weg dertig jaar indrukwekkende (foto)boeken en films van zijn visserijen. 
Daarin bundelt hij de fraaiste beelden van onder meer nijlbaars, snoek-
baars, meerval en arapaima – niet zelden kapitale exemplaren. Zijn talloze 
visserijen en honger naar avontuur brachten Olivier al naar meer dan 
veertig landen verspreid over de hele wereld. In Nederland – dat hij prijst 
om de grote hoeveelheid toegankelijk viswater en het moderne beleid op 
het gebied van vis en water – staat de zeebaars nog op zijn lijst.


