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Voorwoord

Inmiddels werk ik alweer bijna 25 jaar in de sportvisserij. Een loopbaan die begon als 
visserijbioloog en heel geleidelijk verschoof richting het communicatievak. In feite 
groeide ik mee met de organisatie. Rotsvast gelovend in de maakbaarheid van 
visstanden en kijkende door een sectorale bril, evolueerde de BV hengelsport  
gestaag naar een van de grote belangenorganisaties van ons land met belangrijke 
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van vis, viswater, sportvisserij en 
dierenwelzijn. Samenwerken,  kennis, je kwetsbaar op durven te stellen en het goed 
verkopen van de boodschap, staan daarbij onveranderd hoog in het vaandel.

Wat betreft die samenwerking hebben we in die afgelopen 25 jaar belangrijke slagen 
richting natuurorganisaties en waterbeheerders gemaakt. De Grootst Gemene  
Deler –ecologisch gezond water als basis voor een duurzame sportvisserij- was 
daarbij snel gevonden. Wat betreft het gebruik van ons oppervlaktewater zijn verder 
hechte banden met de waterrecreatiesector gegroeid en wat betreft het sportieve 
element kan, last but not least, de aansluiting bij het NOC*NSF als mijlpaal worden 
beschouwd.

Ook binnen de sector zelf is de samenwerking steeds hechter geworden, niet alleen 
tussen de landelijke organisatie en de zeven regionale federaties, maar ook op  
internationaal vlak. Zo maakt Sportvisserij Nederland deel uit van de European 
Anglers Alliance, een Europese sportvisserijorganisatie waarin twaalf landen deel-
nemen. Belangrijkste taak van deze organisatie is de gezamenlijke belangen-
behartiging met betrekking tot het door Brussel vastgestelde Europese Visserij - 
beleid. Net als de landelijke organisatie kijkt de EAA daarbij (veel) verder dan de 
hengel lang is en wordt er onder meer gewerkt aan het verduurzamen van het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid, zalmherstel, een voor vis en visser realistisch(er) 
Europese Kaderrichtlijn Water en het verbeteren van migratiemogelijkheden voor 
trekvissen. Met ruim 25 miljoen Europese sportvissers als achterban heeft de EAA 
een interessant verhaal in Brussel te vertellen. Nederland heeft binnen de EEA  
altijd een prominente rol gespeeld, zowel in de organisatie zelf als wat betreft het 
leveren van voorzitters. Ten aanzien van het laatste meld ik met gepaste trots dat 
Fred Bloot, adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland, vlak voor het ter perse 
gaan van dit nummer is verkozen tot nieuwe voorzitter van de EAA. 

Als redacteur van een blad dat ook graag over de eigen grens kijkt, is het werken 
binnen een dergelijke organisatie erg prettig. Natuurlijk inspireert en motiveert het, 
maar ook omdat het (inter)nationale netwerk garant staat voor een onuitputtelijke 
bron aan interessante onderwerpen voor het blad dat u net heeft opengeslagen.
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