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ZIJLIJNEN

Recreational Fishing  
in a changing world

Sportvisserij Nederland 
organiseert in 2020 de inter-
nationale World Recreational 
Fishing Conference, ofwel 
het WRFC. Dit is hét congres 
waar alle ontwikkelingen  
met betrekking tot sportvissen 
en visstandbeheer worden 
gepresenteerd en gedeeld.

Tijdens het WRFC, dat eens in de  
drie jaar wordt gehouden, presenteren 
onderzoekers van universiteiten 
wereldwijd spraakmakend weten-
schappelijk werk op het gebied van vis, 
visstand, vismigratie, klimaatverandering, 
effecten van sportvissen op de 
gezondheid, de maatschappelijke 
acceptatie van hengelsport en 
dierenwelzijn. Onderzoeksbureaus en 
sportvisserijorganisaties presenteren 
vis, visstand of sportvisserij gerela-
teerde projecten en beleidsmakers 
krijgen de kans om te laten zien wat  
zij doen om sportvissen mogelijk te 
maken of hoe zij via beleid en beheer 
zorgen voor een goede visstand. 

Lobbytraject
Na een stevig lobbytraject, wat in 2017 
begon tijdens het WRFC in Canada, 
heeft Sportvisserij Nederland de  
organisatie van dit gerenommeerde 
congres toegewezen gekregen. Eerdere 
edities vonden onder meer plaats in 
Amerika bij de IGFA, in Duitsland op de 
Universiteit van Berlijn, in Canada bij de 
sportvisorganisatie van British Columbia 

en in Brazilië op de campus van de 
Universiteit Campinas (in Sao Paulo).

Nationaal belang
Dat Sportvisserij Nederland dit 
congres graag organiseert, heeft 
meerdere redenen:

1. Het binnenhalen van de nieuwste 
wetenschappelijke kennis en 
informatie over visstanden;  
populatiebeheer en sportvisserij

2. Internationale promotie van de 
sportvisserij als duurzame en 
toekomstgerichte vorm van  
buitenrecreatie;

3. Het uitdragen en stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot vis, visstanden en 
sportvisserij;

4. Presentatie van vis- en sportvisserij-
onderzoek dat door Nederlandse 
onderzoekers en onderzoeks-
instellingen is uitgevoerd;

5. Beleidsmakers in Nederland laten 
kennismaken met het werk én 
wereldwijde netwerk van (sport)
visdeskundigen.

Veelzijdig
Het veelzijdige programma van dit 
vierdaagse congres is opgedeeld in 
verschillende thema’s. Denk daarbij aan:

• Visstand- en populatiebeheer
• Het sociaal-economische belang  

van sportvissen
• Interactie met stakeholders
• Maatschappelijke acceptatie 

sportvisserij
• Veranderingen in de sportvisserij
• Vissenwelzijn

Het WRFC vindt plaats van 28 juni tot 
en met 2 juli 2020 in het concert- en 
congresgebouw De Doelen in 
Rotterdam. Nederlandse wetenschap-
pers en onderzoeksbureaus betrokken 
bij vis, visserij en visserijbeheer zijn 
van harte uitgenodigd hun werk in een 
internationale setting te presenteren.

Voor meer informatie, het bijwonen van 
dit unieke congres en/of het aanleveren 
van een abstract kunt u terecht op  
www.wrfc9.com.    
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Het World Recreational Fishing Conference wordt van 28 juni tot 2 juli voor de negende keer 
gehouden, dit keer in het Rotterdamse De Doelen.
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