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Voor u ligt het concept beleidsplan 2018-2020. Samen met u hebben we een
federatieve invulling gegeven aan het beleidsplan van Sportvisserij Nederland.
Dit is een bewuste keuze want samenwerken is belangrijker dan ooit. Ons
land telt vele sportvissers, zelfs zoveel dat de hengelsportvereniging in vrijwel
alle gemeenten de grootste vereniging is. Toch kennen de meeste mensen
de voetbal- , tennis- en muziekvereniging in hun woonplaats wel maar de
hengelsportvereniging niet. Onbekend maakt onbemind.
We zijn nog vrij onzichtbaar terwijl het juist nu belangrijk is dat de samenleving
ons kent. Dat men weet hoeveel jongeren, ouderen en alles daar tussen in naar
buiten gaat en geniet van de rust en de natuur. Dat we vislessen geven om de
jeugd verantwoord te leren vissen, dat we eigen BOAʼs en verenigingscontroleurs
hebben die toezicht houden op het naleven van regels. Dat we op topniveau
aan grote internationale wedstrijden meedoen. Het wordt tijd dat we het merk
sportvissen sterk in de markt gaan zetten. Dat de samenleving, waaronder de
politiek, weet hoeveel mensen plezier beleven aan- en op het water. We kunnen
dat doen door de publiciteit te zoeken, door het gesprek aan te gaan met
bestuurders of door lobbyʼs op te zetten voor clubhuizen en visvijvers voor de
jeugd.
Zichtbaar worden moeten we samen doen. De hengelsportvereniging op lokaal
niveau, de federatie op regionaal niveau en Sportvisserij Nederland landelijk. Niet
allemaal afzonderlijk maar door verbinding te zoeken met elkaar, door kennis en
expertise met elkaar te delen. Als we meer zichtbaar zijn dan weet men wat de
sportvisser nodig heeft; vis in het water, een goed bereikbare visstek en vooral
niet teveel waterplanten.
In dit beleidsplan leest u welk beleid we de komende twee jaar uitzetten zodat we
met elkaar blijven genieten van het vissen.

Frits Jager

Voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland
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» INLEIDING
Wat wil de sportvisser? En hoe komen we daar? Die vragen liggen ten grondslag
aan ons beleid. En we hoeven daar geen oeverloze gesprekken meer over te
voeren, want de antwoorden kennen we: de sportvisser wil kunnen vissen, dus vis
moet beschikbaar zijn en een visstek moet bereikbaar en bevisbaar zijn.
Het uitzetten van nieuw beleid voor de komende jaren is een mooi moment om
weer scherp te stellen op waar het ons om gaat: de sportvissers faciliteren bij
een zorgeloze uitoefening van hun geliefde hobby. Daaraan ontlenen wij ons
bestaansrecht. De federatie ondersteunt de verenigingen om precies dit doel voor
de aangesloten sportvissers te bereiken. Als spil in MidWest Nederland kunnen
wij de krachten bundelen en de verenigingen versterken. Ons streven is dat de
leden elkaar en ons weten te vinden. Wat we de komende periode graag zouden
zien: een kleinere afstand tussen die visser aan de waterkant en de organisaties
die de hengelsport mogelijk maken: de verenigingen en de federatie. Wij gaan er
alles aan doen om die afstand te overbruggen.

Vissen is de mooiste hobby. Rust vinden, de natuur in,
jezelf zijn. Alleen of met anderen.
De kracht van een organisatie
Elke visser kent Sportvisserij Nederland: dat is die club die op je VISpas staat.
Lang niet elke visser weet ook wat onze federatie betekent voor de hengelsport.
Aan de zichtbaarheid voor onze leden, de verenigingen, valt nog wel wat te
verbeteren. Ook de buitenwereld heeft vaak geen idee van de omvang en de
belangen van de sportvisserij. Van wat wij doen aan voorlichting, controle,
verantwoord vissen. Zichtbaarheid vinden we een belangrijk thema.
Het bestuur van MidWest Nederland is voorstander van een eﬀectievere
organisatievorm voor onze sport. Dat zou een bondstructuur kunnen zijn. De
verenigingen zijn dan rechtstreeks lid van de landelijke bond en de sportvissers
via hun vereniging ook. De federaties kunnen de rol van gewest of district op zich
nemen. Zo ver is het (nog) niet. Maar welke organisatievorm er ook bestaat of
gaat komen, we werken samen met Sportvisserij Nederland. We maken gebruik
van de kennis en deskundigheid die daar zit; het beleidsplan Naar buiten!
Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020 onderschrijven wij volledig. Aan
dat plan geven wij in ons eigen beleidsplan 2018-2020 een federatieve invulling,
met hier en daar een ander accent.
Sportvisserij Nederland levert service, cursussen, informatie. En wat doen wij?
Wij hebben de deskundigheid in huis om maatwerk te leveren voor verenigingen,
zodat wij hun belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen. Wij ondersteunen
ze door onze kennis en vaardigheden op ze over te brengen en samen op te
trekken waar dat nodig is.

Uitdagingen in veranderende tijden
De wereld van de sportvisser verandert. Als gevolg van de Kaderrichtlijn Water
en Natura 2000 hebben we te maken met schoner water dat dichtgroeit met
waterplanten en onbevisbaar wordt. Ook de impact van de beroepsvisserij op de
achteruitgaande visstand neemt toe. Dierenwelzijn is een issue in de samenleving
en zet sportvisserij soms in een kwaad daglicht. Natuurvriendelijke oevers zijn
niet altijd vriendelijk voor sportvissers. En we zien een afnemende interesse voor
vissen bij de jeugd.
Niet voor niets geven onze leden de volgende top drie van prioriteiten
waarvoor zij de federatie willen inschakelen: jeugd, visstandbeheer en
sportvisserijmogelijkheden. Deze en andere uitdagingen zijn verwoord in de acht
beleidspijlers van dit plan.

Van beleidsplan naar jaarplan
Per beleidspijler is hier beschreven wat wij als de speerpunten beschouwen voor
de komende jaren. Om het kort en krachtig te houden laten we de gebruikelijke
actielijsten achterwege. Dat is iets voor de uitvoering. Het beleid vormt de basis
en de richting voor de jaarplannen.
We hebben ons gebaseerd op wensen en prioriteiten die we eind 2017 bij de
bestuurders van onze leden hebben opgehaald. Vervolgens is de formulering
van dit verhaal tijdens thema-avonden in februari en maart 2018 getoetst bij alle
verenigingen. Tot slot is het plan vastgesteld in de algemene vergadering van mei
2018. Dit plan is van ons allemaal!
Het beschrijft wat wij de komende jaren samen willen bereiken en hoe we dat
willen doen. Met het plan willen we de verenigingsbestuurders inspireren bij hun
eigen plannen en acties. De voortdurende wisselwerking tussen de federatie en
de leden is precies waar het in dit plan om draait. Het gaat om verbinding, want
los van elkaar krijgen we minder voor elkaar.
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WATER- EN VISSTANDBEHEER

Speerpunten

Praktische ondersteuning van verenigingen en waterbeheerders

>
>
>
>
>

Hengelsportverenigingen kunnen onze praktische ondersteuning gebruiken bij
het beheer en inrichting van wateren (van o.a. hoog bezette karpervijvers en
geschikte viswateren voor de jeugd en wedstrijdvissers). Als federatie kunnen
wij de verenigingen ondersteunen bij inrichting en beheer van deze plaatselijke
ʻtrapveldjesʼ.

Waterplantenbeheer
Aanspreekpunt zijn voor de hengelsportverenigingen en waterbeheerders
Praktische ondersteuning van verenigingen en waterbeheerders
Ondersteuning bij visuitzet
Overleg met beroepsvisserij

Vissen begint bij water. Dus water- en visstandbeheer zijn cruciaal voor
de uitoefening van onze sport. Dit beleidsthema sluit aan op vragen van
verenigingen: hoe houden we voldoende water bereikbaar en bevisbaar voor onze
(jeugdige) leden? Het thema heeft ook alles te maken met belangenbehartiging.
Om invloed te kunnen uitoefenen op de hoeveelheid en kwaliteit van het
viswater moeten we met alle belanghebbenden in gesprek zijn: allereerst met
verenigingen, zij zijn immers onze achterban en onze ʻklantenʼ. Én uiteraard met
waterbeheerders en andere partijen. Op landelijk niveau behartigt Sportvisserij
Nederland de visstandbelangen richting de politiek. Wij doen dit op regionaal
niveau bij provincies, gemeenten en de waterschappen, in overleg met en namens
de hengelsportverenigingen.

Bij grotere wateren, zoals de Randmeren, zetten wij in op het regionale belang
ervan. Waterschappen kunnen bij hun onderhoudstaken onze praktische hulp
eveneens gebruiken. Zij stellen het op prijs als wij ze werk uit handen nemen
en hebben daar ook geld voor beschikbaar. Het is aan ons om hierin een meer
sturende rol te nemen en voor maatwerk te zorgen.

Waterplantenbeheer

Overleg met beroepsvisserij

Door de Kaderrichtlijn Water hebben we te maken met een verandering van
waterkwaliteit, minder voedingsstoﬀen en daardoor helderder water. Goed voor
de waterplanten en de vissoorten die gedijen bij helder water, zoals de snoek
en de zeelt. Voor de sportvisserij is dit een minder gunstige ontwikkeling, die
om aanpassing van de sportvisser vraagt. Wateren en waterkanten groeien
dicht, bereikbaarheid en bevisbaarheid lijden daaronder. Goed onderhoud
is noodzakelijk voor de sportvisserij. Een dichtbegroeid water is meestal
onaantrekkelijk, maar een volledig kaal water ook. We streven daarom naar
een gevarieerd watersysteem, waarbij een deel van het water begroeid is met
waterplanten en waarbij het onderhoud en beheer visvriendelijk plaatsvindt.

Ondersteuning bij visuitzet

Wij helpen verenigingen om visuitzet mogelijk te maken bij een strakker
wordende landelijke regelgeving voor uitzet van vis. Als visrechthebbenden
konden wij vroeger voor onze eigen wateren bepalen hoeveel vis erin en eruit
ging. Maar waterschappen willen zeggenschap daarover terug, omdat zij hun
doelen voor de waterkwaliteit moeten halen. Een spanningsveld en een uitdaging.
Het is belangrijk om in gesprek te blijven en elkaar te infomeren. Tot nu toe zijn
de overleggen onvoldoende constructief. Dat werkt niet, want sportvissers en
beroepsvissers zitten op hetzelfde water en moeten er samen uit zien te komen.
Daar is dus aan beide kanten winst te behalen.

Hét regionale kenniscentrum en ondersteuningspunt
Aanspreekpunt zijn voor de hengelsportverenigingen en waterbeheerders
Als federatie zijn we de spil tussen hengelsportverenigingen en waterschappen en
andere overheden. Voor beide kanten willen wij daarom het aanspreekpunt zijn
als het gaat om visstand en waterinrichting. Waterschappen richten zich in hun
beleid op het halen van de doelen die zijn gesteld voor de Kaderrichtlijn Water.
Onze taak is het om hierbij de sportvisserijbelangen in de gaten houden. Daar
moeten we bovenop zitten.
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VERSTERKEN VERENIGINGEN EN
SPORTVISSERIJMOGELIJKHEDEN

Speerpunten
>
>
>
>
>

Verenigingen ondersteunen bij werving vrijwilligers
Sportvisser voorop, vereniging centraal
Vispas met zoveel mogelijk water en zo min mogelijk (verschillende) regels
Ledenwerving
Fysieke sportvisserijvoorzieningen

De ongeveer 100 verenigingen in MidWest Nederland zijn het fundament van
onze federatie. Zij organiseren activiteiten voor hun leden, huren lokaal visrecht,
verstrekken de VISpas en zorgen voor visstandbeheer, promotie en lokale
belangenbehartiging. De verenigingen stimuleren en begeleiden de sportvissers
en zien via hengelsportcontroleurs toe op de naleving van de visserijregels.
Veel verenigingen hebben echter moeite om alle bestuursfuncties in te
vullen, vaak is er gebrek aan vrijwilligers en worden er beperkt activiteiten
georganiseerd. De ondersteuning van hengelsportverenigingen op alle fronten
is een belangrijke beleidspijler, die we combineren met het versterken van
visserijmogelijkheden. Waar nuttig en mogelijk maken we gebruik van de
faciliteiten die Sportvisserij Nederland biedt om deze doelen te verwezenlijken.

Ondersteuning bij werving vrijwilligers
Het werven van vrijwilligers – en bestuursleden – is een must voor de
levensvatbaarheid van de lokale hengelsportvereniging. Sportvisserij Nederland
besteedt veel aandacht aan opleidingen voor en de werving van vrijwilligers.
Dat hoeven wij als federatie niet dunnetjes over te doen. Onze rol is die van
aanjager en motivator. Door onze lokale en regionale netwerken zijn wij
herkenbaar en kunnen we mensen bereiken. Wij kunnen verenigingen helpen om
op plekken waar veel vissers komen de mensen warm te maken om zich in te
zetten. Eenmaal gemotiveerd, kunnen zij terecht bij Sportvisserij Nederland voor
deskundigheidsbevordering. Ook kunnen wij bevorderen dat specialisten in onze
regio van elkaar kunnen leren.

Verbinding zoeken en elkaar versterken

Eén VISpas met zo veel mogelijk water en zo min mogelijk verschillende regels
Wij zetten maximaal in op onze missie: met één VISpas en zo min mogelijk
(verschillende) regels te mogen vissen in alle wateren in Nederland. We stimuleren
verenigingen om ʻhunʼ viswater in te brengen en dat levert rendement op.
Zij ervaren geen overlast en kunnen via een regeling nog steeds water apart
houden voor zichzelf. Het streven naar een uniforme VISpas geldt ook voor de
regels en vergunningen voor het nachtvissen en een derde hengel. Hiervoor
geven verenigingen en federatie uiteenlopende vergunningen uit aan individuele
sportvissers, terwijl het streven is om tot een centrale regeling te komen. De
verdeling van de ﬁnanciën, orde en veiligheid en de beheersbaarheid vormen hier
het grootste struikelblok.
Wel kunnen we nog vooruitgang boeken op de verdere uniformiteit van de VISpas.
Eén VISpas is mooi, maar dan moeten de regels voor bijvoorbeeld het formaat van
de snoekbaars ook landelijk gelijk en eenduidig zijn.

Ledenwerving

Onze sport is gebaat met zoveel mogelijk sportvissers die zich aansluiten
bij een vereniging. Zij bevorderen immers het draagvlak voor sportvissen in
de samenleving en met hun contributie zorgen zij voor inkomsten voor de
hengelsportvereniging, de federatie en Sportvisserij Nederland. Na jarenlange
stijging van de ledenaantallen stabiliseert het aantal aangesloten sportvissers
in 2017. Wij willen onze positie als derde ʻsportbondʼ van Nederland na de
aansluiting bij NOC-NSF niet opgeven maar juist uitbouwen.
Leden werven en behouden is een blijvende opgave, waarbij we uiteraard
samenwerken met Sportvisserij Nederland. Bij ledenwerfacties streven wij naar
diversiteit en richten ons op verschillende doelgroepen: natuurlijk de jeugd,
maar ook vrouwen en 55-plussers. En we zorgen ervoor dat de successen bij
ledenwerving tussen onze verenigingen gedeeld worden.

Fysieke sportvisserijvoorzieningen
Hoe meer leden, hoe meer voorzieningen er nodig zijn! Dus ook daar zetten wij
op in. Het gaat dan, voor zowel zoet als zout, om fysieke voorzieningen zoals de
aanleg van wedstrijdtrajecten, vissteigers, trailerhellingen en parkeerplaatsen.
Ook wat voorzieningen betreft omarmen wij de plannen van Sportvisserij
Nederland.

De sportvisser voorop, de vereniging centraal
Wat wij doen, doen wij uiteindelijk voor de individuele sportvisser.
Maar … niet zonder de verenigingen! Daarom is aansluiting met de
verenigingen een speerpunt. Lokaal gebeurt het, dus de betrokkenheid met
hengelsportverenigingen vraagt voortdurend aandacht. Wij zien ze graag vaker
op vergaderingen en daarom moeten wij zorgen dat verenigingen zelf ook beter
gezien worden. Wij willen lokaal actieve hengelsportverenigingen ondersteunen
om met hun acties prominenter in beeld komen. Met een ʻrondje verenigingenʼ
vanuit de federatie zoeken wij de verbinding.
Daarnaast is het interessant om te onderzoeken hoe verenigingen elkaar kunnen
versterken: samenwerken met de buren. Dit willen wij stimuleren.
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BELANGENBEHARTIGING

4

JEUGD

Speerpunten

Speerpunten

> Politieke beïnvloeding van lokale en regionale overheden
> Samen met verenigingen naar gemeenten en waterschappen
> Maatschappelijk draagvlak voor sportvissen in onze regio vergroten

> Inzetten op geschikt viswater in de woonomgeving van kinderen
> Vislessen op basisscholen uitbreiden en opvolgen
> Vissen voor alle jeugdcategorieën laagdrempelig en aantrekkelijk maken
> Verenigingen en federatieve jeugdcommissies ondersteunen bij de
organisatie van activiteiten voor de jeugd en jeugdvrijwilligers
> Speciﬁeke activiteiten organiseren voor en met jongeren van 14-18 jaar

Sportvisserij Nederland en haar federaties willen de belangen van sportvissers
goed voor het voetlicht brengen bij discussies in de samenleving en de politiek.
De belangenbehartiging van MidWest Nederland is vanzelfsprekend gericht
op onze drie hoofddoelstellingen: voldoende vis in de wateren, goede
toegankelijkheid en goede bevisbaarheid van visstekken. Daarbinnen verdient
het thema ʻzeebaarsʼ een aparte plaats. Europese regelgeving kunnen wij niet
veranderen, maar wij willen het onderwerp regionaal en landelijk op de kaart
houden. Daarnaast willen we bekijken wat de mogelijkheden zijn van andere
soorten zeevis.
Speciale aandacht gaat ook uit naar het behoud van een stevige juridische basis
voor visrechten. Een politieke lobby is dringend noodzakelijk.

Politieke beïnvloeding van lokale en regionale overheden
We streven naar politieke invloed opdat beleidmakers de juiste keuzes maken
voor de sportvisser. We moeten de overheid meekrijgen. Onze belangen zijn
vaak goed te combineren met die van natuur-, sport- en recreatieorganisaties.
Door samen op te trekken, staan we allemaal sterker. Sportvisserij Nederland
wil daarom gezamenlijk projecten uitvoeren en lobbyactiviteiten onderling
afstemmen. Als federatie richten wij ons niet op de landelijke overheid, maar op
provincies, gemeenten en waterschappen. Dat doen we door te netwerken en
zitting te nemen in overlegplatformen. We steken in op ambtelijk niveau (vanuit
de werkorganisatie) en op de politiek niveau (vanuit het bestuur).
Daarnaast vervullen wij ook een rol als kenniscentrum. In die hoedanigheid
verstrekken we juiste informatie, waarmee vaak net zoveel bereikt kan worden als
met een politieke lobby!

Belangenbehartiging doe je samen
Samen met verenigingen naar gemeenten en waterschappen
We lobbyen samen met de hengelsportverenigingen. Zij hebben vaak meer kennis
en informatie dan wij en weten precies wat er lokaal speelt. In combinatie met
onze deskundigheid versterken we elkaar. Als federatie kunnen we een grotere
vuist maken en het collectieve belang van onze leden behartigen. Kennis delen
met en tussen verenigingen onderling is hierbij van belang.
Daarnaast werken we ook altijd samen met Sportvisserij Nederland. Ook daar zit
veel kennis waarvan wij gebruik kunnen maken.

Vissen is een goedkope en gezonde buitensport, waarbij kinderen op
een plezierige manier de natuur leren kennen. Voldoende animo van
de jeugd voor het vissen is van belang voor de aantrekkelijkheid van de
hengelsportverenigingen. Sportvisserij Nederland wil daarom meer kinderen
laten kennismaken met het sportvissen en zorgen voor blijvend enthousiasme.
Hiervoor is een goede band met de vereniging belangrijk. De speerpunten van
de beleidspijler jeugd van Sportvisserij MidWest Nederland sluiten hier naadloos
op aan. De meeste kinderen hebben nog nooit van een hengelsportvereniging
gehoord, dus hier valt wat te winnen.

Inzetten op geschikt viswater in de woonomgeving van kinderen
Jonge kinderen vissen vooral in hun eigen wijk. Daarom is het belangrijk dat er
dicht bij huis water beschikbaar, toegankelijk en bevisbaar is.

Vislessen op basisscholen uitbreiden en opvolgen

Met vislessen op de basisschool bereiken we een groot publiek: ook kinderen die
uit zichzelf niet zouden kiezen voor de hengelsport komen zo met sportvisserij
en natuur in aanraking. Als kinderen eenmaal enthousiast zijn, moeten ze
op een laagdrempelige manier verder kunnen. In zowel de vislessen als de
vervolgactiviteiten en doorstroming ligt een taak voor ons en de verenigingen.

Vissen is gezond, leerzaam en avontuurlijk!
Vissen voor alle jeugdcategorieën laagdrempelig en aantrekkelijk maken
Dit speerpunt sluit aan op het vorige: lokale verenigingen kunnen kinderen na
een visles op school laten kennismaken met de club en verantwoord leren vissen.
Laagdrempelig, met jeugdVISpas en met leuke activiteiten, zoals lessen in het
vissen op witvis, karper en roofvis.
Om meer jeugd aan de waterkant te krijgen zetten we niet alleen in
op verenigingen. Wij sluiten ook aan op activiteiten via en van de
hengelsportwinkelier, de buitenschoolse opvang, buurthuizen, campings etc.

Maatschappelijk draagvlak voor sportvissen in onze regio vergroten

10

Door de toename van groene partijen komt de sportvisserij wat betreft
dierenwelzijn onder een vergrootglas te liggen. Daarom is het belangrijk dat de
politieke partijen weten wat de sportvisserij is, wat wij doen en wie we zijn. Aan
ons dus de taak om het maatschappelijk draagvlak te behouden en uit te breiden
door de politiek te benaderen en voor te lichten.
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Verenigingen en federatieve jeugdcommissies ondersteunen bij de
organisatie van activiteiten voor de jeugd en jeugdvrijwilligers
De hengelsportverenigingen staan het dichtst bij de jeugd. Wij kunnen
verenigingen ondersteuning bieden op allerlei gebieden. Federatieve
jeugdcommissies kunnen regionale activiteiten organiseren. Het mooist is het als
we de jeugd een jaarrond programma kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door net
als bij scouting regelmatig bij elkaar te komen. Met terugkerende activiteiten, niet
alleen een basiscursus Vissen voor kids, of wedstrijden.
Om jeugd aan verenigingen te binden zijn er ook jeugdvrijwilligers
nodig. De federatie organiseert regio-avonden voor jeugdbestuurders,
jeugdcommissarissen en andere jeugdbegeleiders. Via Sportvisserij Nederland
kunnen vrijwilligers worden opgeleid tot VIScoach of VISmeester.

Speciﬁeke activiteiten organiseren voor en met jongeren van 14-18 jaar

De leeftijdscategorie 14-18 jaar is in de sportwereld bekend als de ʻdropoutleeftijdʼ. Ook in de sportvisserij is hier een dipje te zien in de ledenaantallen.
De levensfase van deze jongeren speelt hierin een grote rol. Daarom zetten wij in
op aansluiting bij hun wensen en behoeften, zoals streetﬁshing en jeugdvisdagen.
Dat kan alleen als we jongeren meer betrekken bij het bedenken en organiseren
van activiteiten. Waterschappen hebben een jeugdbestuur, we onderzoeken of dat
ook voor de vissport een goede manier is om jonge ambassadeurs te verkrijgen.

5

WEDSTRIJDVISSEN

Speerpunten
> Beleidsplan ʻAls team naar de topʼ van Sportvisserij Nederland is onze
leidraad
> Aansluiten op nieuwe vormen van wedstrijdvisserij
> Groei van deelname aan wedstrijden en zorgen voor de bijbehorende
faciliteiten
> Kampioenen als uithangbord voor de organisatie
Sportvisserij Nederland wil samen met de federaties en verenigingen
het wedstrijdvissen op een hoger plan brengen. Dat vereist samenhang
tussen de verschillende organisatieniveaus, om de doorstroom van talent
te bevorderen. Sportvisserij Nederland zorgt samen met de federaties en
hengelsportverenigingen voor werving, begeleiding en ondersteuning van
wedstrijdvissers met talent om ze op te leiden tot medaillewinnaars op
internationaal niveau. Het begeleiden van jeugdig talent is hierbij een speerpunt.
Een ander speerpunt is het wedstrijdvissen in teamverband. Dat sluit aan bij de
internationale reglementen voor de wedstrijdvisserij. Ook voor wedstrijdvissen als
breedtesport is vissen in teamverband aantrekkelijk: samen een prestatie leveren
en het resultaat delen kan veel plezier geven en bovendien kunnen vissers zo
meer van elkaar leren.

Als team naar de top
Net als andere federaties volgen wij het beleidsplan Als team naar de top en de
daaruit voortvloeiende werkplannen van Sportvisserij Nederland.

Aansluiten op nieuwe vormen van wedstrijdvisserij

Hier gaat het om roofvissen (waaronder streetﬁshing) en karpervissen.

Talentvolle vissers een podiumplaats bezorgen!
Groei van deelname aan wedstrijden en zorgen voor de bijbehorende
faciliteiten
Hoe stimuleren we het enthousiasme om aan wedstrijden deel te nemen? En hoe
krijgen wij potentiële deelnemers in beeld? Waar is groei mogelijk? Daarvoor
moeten we bij de verenigingen zijn! Investeringen in jeugdwedstrijden en clinics
op verenigingsniveau zijn geboden. Verenigingen kunnen hun jeugdleden met
ambitie motiveren om in talententeams te gaan vissen.
De stap van een verenigingswedstrijd naar een federatieve of landelijke wedstrijd
is te groot. Die kloof willen we overbruggen door tussenstappen aan te bieden,
opdat de echte kanjers een kans maken.
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Verbreding van de smalle basis vraagt om meer budget voor breedtesport. Zoals
te lezen valt in het beleidsplan Als team naar de top:

2

1

3

Breedtesport is het fundament van de wedstrijdvisserij.
(…) Plezier is een grotere motivatie om mee te doen dan
presteren. Daarom wordt breedtesport gedeﬁnieerd als
het op een laagdrempelige en sociale wijze deelnemen
– lokaal of regionaal – aan viswedstrijden in allerlei
vormen en ieder op passend niveau. Samenhang tussen
de lokale en regionale wedstrijden wordt een speerpunt,
zodat vanuit een brede basis, trapsgewijs richting
topsport kan worden geklommen.”

Die brede basis geldt dus niet alleen voor de jeugd, maar voor alle groepen
sportvissers. Het gaat hier ook om samenwerking tussen verenigingen bij de
organisatie van wedstrijden.
Een logische voorwaarde voor wedstrijddeelname zijn wedstrijdfaciliteiten. Dus
ook op voldoende wedstrijdviswater/-trajecten zetten we in. Bijvoorbeeld het
gebruik van hoog bezette visvijvers als wedstrijdvijvers.

Kampioenen als uithangbord voor de organisatie

Hoe beter we presteren, des te beter ons imago! Ook om die reden is
wedstrijdvissen belangrijk voor de sport als geheel.

ZEEHENGELSPORT

Speerpunten
> Zeevissen op de kaart zetten
> Jeugdplan zeevissen
> Hotspots toegankelijk houden
> Nettenvrije kustzones
> Milieubewust zeevissen
> Zeebaars
Verbetering van zeevismogelijkheden is onze ʻzoute doelstellingʼ. Hiertoe
inventariseren we wensen en klachten van zeesportvissers. Die vertalen we
naar oplossingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De commissie
heeft hiervoor regelmatig contact met lokale overheden en is actief binnen het
Nationaal Platform Zeehengelsport.

Zeevissen op de kaart zetten
Zeevissen is een volwassen sport, waar dagelijks tienduizenden mee bezig zijn.
Landelijk gaat het om 120.000 zeevissers, waarvan 40.000 in onze regio, en toch
is het een ondergeschoven kindje. Een betere positionering binnen de federatie is
dus onze eerste prioriteit. Maar ook landelijk, bij Sportvisserij Nederland, willen
we de zeevisserij beter op de kaart zetten.
We maken onder andere gebruik van ʻkruisbestuivingʼ: zeevissen onder de
aandacht brengen bij zoetwatervissers, bijvoorbeeld op beurzen. Wij moedigen
leden van hengelsportverenigingen aan om ook op zee te vissen. Een ander
middel is meer aandacht voor zeeviswedstijden.

Zeevissen: 40.000 vissers in onze regio weten hoe mooi dat is!
Jeugdplan zeevissen
Er vist maar heel weinig jeugd aan zee. Ten onrechte, want zeevissen is leuk
voor jong en oud. De commissie Zeevissen wil de zoute jeugdvisserij een impuls
geven door samen met de verenigingen op zoek te gaan naar jeugdtalenten
en hen intensief te begeleiden. Deze talenten zijn de nieuwe kampioenen en
ambassadeurs van morgen voor de zeehengelsport.
Om te zorgen voor draagvlak en een brede basis voor de zeesportvisserij willen
wij meer zeevislessen gaan geven aan de jeugd in het voortgezet onderwijs.

Hotspots toegankelijk houden

Wij hebben in onze regio belangrijke hotspots, zoals IJmuiden. We zetten in op
behoud en zo nodig verbetering van de toegankelijkheid en bevisbaarheid van
deze plekken.

Nettenvrije kustzones

Sportvissers langs de kust hebben steeds meer overlast van kleinschalige
nettenvisserij. Ook kwetsbare en voor sportvissers waardevolle soorten zoals
zeeforel, zalm, zeebaars en harder lijden onder de nettenvisserij. In ons streven
naar nettenvrije kustzones gaan wij ons sterk maken voor strenge regulering van
commerciële en recreatieve visserij met staand want. Wij werken hierbij samen
met andere federaties in het Nationaal Platform Zeehengelsport.
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Milieubewust zeevissen
De samenleving wordt steeds milieubewuster en dit vraagt inzet en verandering
van de zeesportvisserij. De commissie geeft hier het voorbeeld door onder andere
opruimacties en voorlichting over afval. Ook ondersteunen wij het vissen met
milieuvriendelijke alternatieven, zoals loodvrij vissen.

Zeebaars

Zeesportvissers nemen hun vangst graag mee. Door Europese regelgeving moet
sinds januari 2018 zeebaars direct terug het water in. Wij blijven ons, samen met
Sportvisserij Nederland, inzetten voor toestemming om een duurzaam gevangen
zeebaars mee te nemen voor eigen consumptie.

7

CONTROLE EN HANDHAVING

Speerpunten
> Meer samenwerken met controlerende partners
> Kwaliteit van de controle verbeteren
> Behoud van een stevige juridische basis voor visrechten
Sinds de invoering van de VISpas in 2007 zijn hengelsportverenigingen en
federaties zelf verantwoordelijk voor de controle en handhaving. Controleurs en
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOAʼs) zijn zichtbaar door herkenbare
kleding en zij registreren hun bevindingen in de eigen registratiesystemen.
Omdat de kosten van de controle hoog zijn, streeft Sportvisserij Nederland naar
meer samenwerking met andere controlerende instanties. Sportvisserij MidWest
Nederland sluit zich geheel aan bij dit eerste speerpunt uit het beleidsplan Naar
buiten! De kwaliteit van controle willen we verder verbeteren.

Meer samenwerken met controlerende partners
Langs de waterkant zijn diverse partijen actief, zoals controleurs van
verenigingen, BOAʼs, politie, diverse ʻgroeneʼ organisaties. Sinds wij betaalde
BOAʼs inschakelen voor de controle zijn onze contacten met politie en
lokale groene milieu-BOAʼs verbeterd. Er zijn convenanten afgesloten met
de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek, Provincie Utrecht,
terreinbeherende organisaties in Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland, RUD
Noord-Holland-Noord en het Groennetwerk op de Veluwe. De convenanten
regelen de samenwerking tussen partijen in elkaars gebieden, om elkaar in
het veld te versterken en van elkaar te leren. Met de onderlinge samenwerking
kunnen we eﬀectiever controleren.

Professionaliseren en van elkaar leren door meer samen te werken
In het veld zijn positieve ervaringen opgedaan met stagiairs (jonge BOAʼs in
opleiding). Ook hierin zitten samenwerkingsmogelijkheden met partners. Na een
pilot is besloten om uitsluitend in combinatie met onze samenwerkingspartners
nieuwe stagiairs aan te nemen.

Zo verdelen we de inzet en tijd van de BOAʼs, die de studenten begeleiden en
wegwijs maken langs de waterkant.
Doelstelling is dat jaarlijks 10 procent van ons ledenbestand wordt gecontroleerd,
inclusief de visserijcontroles met onze handhavingspartners. Daarnaast willen we
ons netwerk verder uitbreiden en nóg meer de samenwerking met onder andere
eenheden van de politie, ʻgroeneʼ organisaties, regionale uitvoeringsdiensten
en provincies opzoeken. Zo werken onze BOAʼs samen met controleurs van
verenigingen: een aantal van hen gaat regelmatig samen met een BOA op pad.
Verenigingen die zelf een BOA willen inzetten hebben onze steun en komen voor
een opstartvergoeding (voor ingebracht water) in aanmerking.

Kwaliteit van de controle verbeteren

We streven naar eenduidiger en lokaal uniforme regels. Waar wenselijk faciliteren
we bijscholing van de controlerende partijen (bijvoorbeeld de politie) op het
gebied van de Visserijwet en andere relevante, aan sportvisserij gerelateerde,
regelgeving.
Professionalisering van de controle vinden we belangrijk: dus meer beroepsBOAʼs.
Visdocumenten zijn onze prioriteit bij de controle. We hechten veel waarde
aan naleving van de Visserijwet en een goede controle op de VISpas + app.
De inkomsten om dit te doen komen uit de VISpas. Daarnaast blijven we ons
inzetten met onze BOAʼs voor een gerichte aanpak van stroperij met de hengel(s).
Stroperij met beroepsvistuigen behoort toe aan de NVWA, politie en andere
opsporingsdiensten. Meldingen hierover geven wij door aan de NVWA. Heel
incidenteel wijken we hiervan af bij gezamenlijke acties met andere opsporende
instanties.
Voor het vissen aan de kust en op zee is geen vergunning nodig, maar wij
controleren wel. Daar waar zoet en zout elkaar raken, met name bij het
sluizencomplex, controleren we met gerichte controles op vooral zeebaars. Dit
in verband met de nieuwe regelgeving vanuit Brussel. Van de 3000 beschikbare
controle-uren per jaar besteden we hier 5 tot 10% van onze tijd aan.

Behoud van een stevige juridische basis voor visrechten
De Visserijwet (1963) is van groot belang voor de sportvisserij omdat deze wet
de publiekrechtelijke basis voor de huur van visrechten geeft en rechtszekerheid
biedt. De Kamer voor de Binnenvisserij toetst de (ver)huur van visrechten aan
de hand van deze wet. De dreigende opheﬃng van de Kamer kan voor de
sportvisserij ongewenste gevolgen hebben. Daarnaast gaan in de samenleving
stemmen op voor afschaﬃng van het sportvissen. Des te belangrijker is
het om ons sterk te maken voor in ieder geval een stevige
juridische basis voor visrechten. Een politieke lobby is dringend
noodzakelijk en daar gaan we voor! Zie ook de beleidspijler
Belangenbehartiging.
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COMMUNICATIE

Een sterke en veranderende organisatie

Speerpunten
> Intensief contact met onze achterban, de verenigingen
> Werken aan zichtbaarheid
> Maatschappelijk draagvlak vergroten
> Sportvissen is voor iedereen
> Een sterke en veranderende organisatie
Communicatie is geen doel op zich maar levert een bijdrage aan het succes van
een organisatie. In die zin is communicatie geen beleidsthema. Een visie op
communicatie kan in een beleidsplan echter niet ontbreken. Sportvisserij MidWest
Nederland is er om de sportvissers te faciliteren bij een zorgeloze uitoefening van
hun geliefde hobby. Goede en gerichte communicatie is een van de ingrediënten
om dit te bereiken.

Om sterk en eenduidig naar buiten te treden is het van belang dat we niet alleen
naar buiten maar ook intern transparant werken. De verantwoordelijkheden zijn
duidelijk en we zijn op de hoogte van besluiten en informatie die van belang
zijn om ons werk optimaal te kunnen doen. Om ons zo goed mogelijk in te
zetten voor onze leden en daarmee de sportvissers gaan we mogelijk over naar
een andere organisatiestructuur. Ook hierover zijn we transparant. We nemen
de werkorganisatie, het bestuur, maar ook de verenigingen mee in essentiële
stappen. Zo kunnen we ons focussen op ons werkelijke doel: zoveel mogelijk
sportvissers aan de waterkant!

Intensief contact met onze achterban, de verenigingen
De komende beleidsperiode gaan we actief inzetten op de dialoog met
onze verenigingen. We kunnen verenigingen alleen optimaal adviseren en
ondersteunen als we weten wat er bij hen leeft en speelt. Omgekeerd is het voor
onze leden van belang om te weten wat onze expertise is en waar we aan werken.
Daarom streven we naar een levendige onderlinge uitwisseling van ideeën en
blijven we zoeken naar passende middelen om elkaar te bereiken.

Werken aan zichtbaarheid

We willen de komende jaren inzetten op bevisbaar water, voldoende vis in het
water en dat het water goed bereikbaar is. Dit kunnen we als georganiseerde
sportvisserij niet alleen. Overheden, natuurorganisaties en waterbeheerders
hebben hun eigen idealen en zijn voor ons belangrijke partijen om mee samen
te werken. We gaan de komende jaren nog meer de verbinding met ze zoeken
en kennis en informatie delen zodat deze organisaties in hun afwegingen de
belangen van de sportvisser kennen en waar mogelijk meenemen.

Verbinding zoeken, kennis en informatie delen
Maatschappelijk draagvlak
Tijden veranderen en dat geldt ook voor de sportvisserij. Sportvissen is geen
vanzelfsprekendheid meer. We gaan de komende periode inzetten op het breed
zichtbaar maken van verantwoord vissen, het plezier dat een breed scala mensen
aan vissen beleeft, de rust die mensen in deze hectische tijd bij het vissen ervaren
en alle andere positieve aspecten die sportvissen heeft. Dit gaan we niet alleen
zelf doen maar we gaan vooral ook de verenigingen hierin ondersteunen.

Sportvissen is voor iedereen
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Eigenlijk kan iedereen vissen. Om de sportvisserij en daarmee de verenigingen
verder te versterken, gaan we ons richten op het werven van jeugdleden. We
ondernemen ook (communicatieve) acties om andere doelgroepen aan en op het
water te krijgen.
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