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Heerlijk een dagje uitwaaien 
langs de kust met ondertussen 
de kans op een mooie vangst. 

Alleen of met een groep vrienden langs een verlaten 
strand met een ondergaande zon als achtergronddecor. 
De spanning van een gierende molen 
na de aanbeet van een zeebaars. 
De onmiskenbare beuk van een 
gul op de top van je hengel. 
Ontspanning door inspanning 
in de natuur. En de bonus is 
soms een lekker maaltje 
vis voor thuis.

De commissie zeevissen van 
Sportvisserij MidWest Nederland

Toch niet weer een saaie, stoffi ge commissie? 
Nee, deze commissie bestaat uit praktijkdeskundigen. 
Acht mensen uit het veld die zelf actief vissen op zee 
en weten waar ze het over hebben. 

De belangrijkste doelstelling van de commissie is 
het promoten van de zeeVISpas en daardoor het 
organiseren van de zeesportvissers. Zij werkt met 
een praktische instelling door wensen en klachten van 
zeesportvissers te inventariseren om waar mogelijk 
de klachten op te lossen en de wensen te realiseren. 
De commissie wil een spreekbuis zijn voor de lokale 
zeesportvisser op nationaal niveau en andersom.

Vitamine ZeeVitamine ZeeVitamine Zee
Van de bijna twee miljoen 
sportvissers vissen er 
honderdduizenden mensen 
op en aan zee. Op zich niet 
zo vreemd want zeevissen 
heeft iedereen wel iets te 
bieden. 



Opruimacties van zwerfvuil op belangrijke 
locaties, voor iedere kilo opgehaald vuil doneert 
Sportvisserij MidWest Nederland een euro aan het 
goede doel. 

aangereikt door zeesportvissers:

Ieder najaar organiseert de commissie een zeevis-
wedstrijd waarbij plezier in het zeevissen voorop 
staat. Een open kampioenschap op locaties langs 
de mooie Noord- of Zuidhollandse kust.

Een greep uit onze activiteiten

De minimummatensticker zeevissen en meer inzet op 
controle en handhaving op het zoute met specifi eke aan-
dacht voor het meenemen van ondermaatse vis, 
zoals zeebaars.

De gedragscode vissen op de pieren van IJmuiden 
geënt op veiligheid en milieubewust vissen. Gebruik 
dichtbij obstakels stenen in plaats van lood.

Waarom een zeeVISpas?

Zeevissen is de meest laagdrempelige vorm van vissen 
die we in Nederland kennen. Een (zee)VISpas of 
vergunning is niet noodzakelijk, maar juist dat laatste lijkt 
mooier dan het is. Want de gebrekkige organisatiegraad 
van de zeesportvissers zorgt ervoor dat niemand echt 
rekening houdt met onze belangen. De commissie 
zeevissen is voorstander van een verplichte (zee)VISpas 
om structureel de zeesportvisserij in het gebied van 
Sportvisserij MidWest Nederland op de kaart te zetten.

Informatie op onze website tijdens herstelwerk-
zaamheden en actief meedenken over een sportvis-
vriendelijke inrichting bij de renovatie van de pieren.

goede doel. 

Informatie op onze website tijdens herstelwerk-


