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We willen u middels deze nieuwsbrief meenemen in onze 

organisatie Sportvisserij MidWest Nederland. Voor wie ons 

niet kent een korte introductie. We zijn een federatie en 

behartigen, voornamelijk in de provincies Noord-Holland, 

Utrecht, Flevoland en een deel van Zuid-Holland en Gelderland 

de belangen van meer dan 100 hengelsportverenigingen en 

daarmee zo’n 130.000 sportvissers. In Nederland zijn nog zes 

andere federaties en het overkoepelende orgaan Sportvisserij 

Nederland.

Met rond de 500.000 leden is de sportvisserij op voetbal en 

tennis na de grootste sportbond in ons land, we zijn dan ook 

aangesloten bij NOC*NSF. 

Jaarlijks krijgen ruim 4.000 kinderen in ons werkgebied 

onderricht in het zorgvuldig en verantwoord omgaan met 

vis. Daarnaast laten we de kinderen ervaren hoe leuk het is 

om lekker buiten langs de waterkant te zijn. Samen met de 

hengelsportverenigingen zijn we aan het kijken of we in iedere 

gemeente geschikt viswater voor de jeugd kunnen realiseren.

Naast de jeugd hebben we ook veel aandacht voor oudere en 

mindervalide sportvissers. Voor hen is het belangrijk dat ze op 

een veilige manier bij het water kunnen komen. Hierbij kunnen 

we de medewerking vanuit de gemeente en provincie goed 

gebruiken.

Sportvissers tref je in alle lagen van de Nederlandse 

samenleving. De meeste sportvissers vissen recreatief, maar 

we vissen ook op topniveau. Zo is Anja Groot meerdere malen 

wereldkampioen bij het damesvissen geworden. 

De sportvisser wil 

aan de waterkant zitten en vis vangen. Daarom willen we dat 

de oever bereikbaar is en dat er voldoende vis in het water 

zit. Hierover hebben we frequent overleg met onder andere 

waterschappen, gemeenten, provincies en natuurorganisaties. 

Soms zijn er verschillende belangen, maar we delen de 

aandacht voor water en natuur. Vaak is het dankzij constructief 

overleg en het uitwisselen van kennis en expertise dat onze 

sportvissers hun visje kunnen blijven vangen. Mooi voor de 

sportvisser en mooi voor het toerisme en de lokale / regionale 

economie. Sportvissers geven samen jaarlijks meer dan 300 

miljoen euro uit aan het vissen. Niet alleen aan materiaal in 

de hengelsportzaak maar ook aan bijvoorbeeld horeca en 

verblijfsrecreatie.

In deze nieuwsbrief leest u over een 

aantal van onze activiteiten en staan de 

contactgegevens van onze medewerkers 

en bestuur. Mocht u nader kennis willen 

maken met onze organisatie of wilt u 

weten of we iets voor elkaar kunnen 

betekenen dan bent u van harte welkom!

Frits Jager

Voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland

Kennismaken

www.sportvisserijmidwestnederland.nl



Kinderen verantwoord leren vissen

Computer en games aan de kant en lekker naar buiten. 

Buiten zijn is goed voor kinderen en daarom bieden we 

basisscholen gratis vislessen.

Dit jaar zijn er maar liefst 177 vislessen op scholen in ons 

werkgebied gegeven. Onze vrijwilligers hebben ruim 4000 

leerlingen van groep 6, 7 en 8 laten kennismaken met vissen en 

de fascinerende onderwaterwereld. 

Onze gediplomeerde VISmeesters 

geven een dagdeel theorieles 

met daarin biologie en voorzichtig 

omgaan met vis. 

In het tweede dagdeel gaan de kinderen naar de 

waterkant om, met behulp van vrijwilligers van de lokale 

hengelsportvereniging, echt te vissen. De vislessen leveren 

zowel van de leerkrachten als van de leerlingen veel 

enthousiaste reacties op. Kinderen die vaker willen vissen 

worden verwezen naar de hengelsportvereniging waar ze via 

jeugdcursussen nog beter leren vissen. 

Overleg met provincie Flevoland voor visplekken

Een visstandbeheercommissie (VBC) is een 

platform voor samenwerking en overleg tussen 

belanghebbenden bij de visserij en de visstand in 

een bepaald gebied. In deze commissie zitten de 

beroepsvisserij, het waterschap, de sportvisserij en 

soms ook natuurorganisaties. 

In de VBC Zuiderzeeland (Flevoland) hebben de federatie en de 

verenigingen aangegeven dat de visplekken steeds slechter te 

bereiken en te bevissen zijn. 

Daarom heeft de provincie de sportvisserij uitgenodigd om te 

kijken waar we elkaar kunnen helpen. Begin oktober is met de 

provincie besproken waar sportvissers tegenaan lopen. Dat zijn 

met name de visstekken die verdwijnen door natuurvriendelijke 

oevers en de waterplanten. Er is afgesproken dat de 

sportvisserij de probleemplekken in kaart brengt. Vervolgens 

gaat de provincie in overleg met de sportvisserij bekijken 

waar ze kunnen helpen om de sportvisserijmogelijkheden te 

verbeteren en te vergroten.

We zijn in gesprek met Cees Loggen, gedeputeerde in Noord-

Holland. ‘Er liggen nog behoorlijke kansen, kijk bijvoorbeeld 

naar de recreatieve mogelijkheden langs het Markermeer. Als 

we de visstand daar verder kunnen versterken is het prachtig 

viswater waar je als ondernemer van kunt profi teren. Het is aan 

de provincie om te faciliteren. Dan denk ik aan bijvoorbeeld 

de waterkwaliteit, visstand of visstekken’ aldus Cees Loggen. 

De provincie investeert in visstekken, ook voor mindervaliden. 

‘We betrekken de georganiseerde sportvisserij bij plannen en 

beleidsvorming. Zo hebben we Sportvisserij MidWest Nederland 

uitgenodigd bij het maken van het collegeprogramma maar ook 

bij het opstellen van de waterrecreatievisie.’ 

Samenwerken
‘Natuurorganisaties en de sportvisserij hoeven elkaar niet 

altijd te bijten. Zo hebben we op natuurvriendelijke oevers een 

aantal steigers aangelegd. Hier kunnen mensen van het water 

genieten of vissen zonder de mooie oevers te beschadigen’, zo 

vertelt de provinciebestuurder verder.

Momenteel zijn we met de sportvisserij in gesprek om bij 

het vervangen van oeverconstructies op een aantal locaties 

visstekken en wedstrijdplekken te realiseren.

Ogen en oren aan het water
Loggen is eigenlijk ervaringsdeskundige. Hij vaart zelf 

regelmatig en gooit, als hij tijd heeft, een hengeltje uit. 

‘Hierdoor weet ik wat er leeft op en aan het water. 

Zowel voor de vaart als voor de sportvisser vormen 

waterplanten een lastig obstakel. Enkele jaren geleden keek 

iedereen elkaar aan en kampte met hetzelfde probleem. 

Vanuit de provincie zijn we gaan kijken of we partijen konden 

verbinden en tot een oplossing konden komen. Zo is een 

gezamenlijk plan voor de aanpak van waterplanten ontstaan. 

Een onderdeel daarvan is de waterplantenapp. Iedereen die op 

de grote wateren overlast van waterplanten constateert kan dit 

melden in de app. 

Voor mij zijn waterrecreanten de oren en ogen aan het water 

en ik noem ze ook wel de onbezoldigde milieu inspecteurs. 

Deze mensen maken melding van waterplanten maar ook 

bijvoorbeeld van troep in of langs het water. Wij weten 

dan waar het probleem zich voordoet en kunnen daarnaar 

handelen. 

We zijn er nog niet, maar door samen op te trekken met een 

aantal organisaties, waaronder de sportvisserij, proberen we 

tot een oplossing te komen.

Nog lang niet klaar
‘De collegeperiode loopt op zijn einde 

maar Loggen is nog niet klaar. In de 

volgende periode zou ik graag verder 

werken aan de waterrecreatievisie. 

Waterrecreanten waaronder 

sportvissers zijn zeer welkome gasten 

in onze provincie, we moeten ze 

accommoderen en faciliteren, ook 

in 2019 en de jaren erna’, zo eindigt 

Cees Loggen het gesprek.

Sportvissers vormen een serieuze partij
In gesprek met Cees Loggen, gedeputeerde in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft veel oog voor de sportvisserij. ‘Ons land heeft bijna twee miljoen sportvissers. De 

sportvisserij vertegenwoordigt een economische waarde van zo’n 700 miljoen euro. Daarmee vormen sportvissers 

voor ons een serieuze partij’. Bovendien is vissen een heerlijke manier om het hoofd leeg te maken en te genieten 

van de rust en de natuur’. 

Mooi initiatief

Begin oktober is een mindervaliden steiger geopend 

in Burgerbrug. Door een mooi burgerinitiatief is er 

tijdens een sponsorrit geld opgehaald om de steiger 

mogelijk te maken. 

HSV De Eendracht heeft dit plan direct omarmd. De 

vergunningen lieten echter op zich wachten. Op verzoek van 

de initiatiefnemers en HSV De Eendracht zochten we contact 

met het waterschap en het gemeentebestuur van Schagen. 

Zij verleenden medewerking aan het plaatsen van de steiger. 

Zo kon tijdens de feestelijke kermisweek de steiger, in 

aanwezigheid van de wethouder, worden geopend.



Spelregels voor sportvissers
Om een hengel uit te gooien in de binnenwateren 

heb je een schriftelijke toestemming nodig van de 

visrechthebbende van dat water (art. 21 Visserijwet 

1963).

In de meeste gevallen is dat de VISpas maar het kan ook een 

andere rechtsgeldige schriftelijke toestemming zijn. 

Met de VISpas committeren sportvissers zich aan de 

“spelregels” uit de Visserijwet en aanverwante wetten, o.a. 

de gesloten tijd voor vissoorten en het voldoen aan de 

minimummaat. De gesloten tijd betekent dat je de betreffende 

vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet 

terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. 

We hebben een eigen BOA organisatie met twee BOA’s in 

loondienst en tien vrijwilligers die veelal in het dagelijkse leven 

 Bestuur & medewerkers

Jan Kamman 
(waarnemend directeur) 
jan@smwn.nl / 0251-318882

Maikel van Breugel 
(adviseur water en visstand-
beheer en zeehengelsport) 
maikel@smwn.nl / 0251-745666

Jorke Wessels 
(adviseur water en 
visstandbeheer) 
jorke@smwn.nl / 0251-745663

Tom Voorhamm 
(adviseur water en visstand-
beheer en wedstrijden) 
tom@smwn.nl / 0251-745664

Natasja Voordewind
(adviseur controle & handhaving) 
natasja@smwn.nl
0251-745662

Peter Duijnhoven 
(adviseur jeugd) 
peter@smwn.nl
0251-745666

Esther van der Veur
(adviseur communicatie)
esther@smwn.nl
0251-745665

 
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Als u de 
nieuwsbrief liever digitaal ontvangt dan kunt u een e-mail 
sturen naar communicatie@smwn.nl
Redactie: Esther van der Veur 

Sportvisserij MidWest Nederland
Populierenlaan 78, 1911 BM  Uitgeest
0251-318882
info@smwn.nl
www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Heeft u vragen met betrekking tot sportvissen, bijvoorbeeld over het inrichten van een visvijver voor de jeugd of juist voor ouderen 
en mindervaliden, overlast van waterplanten, vissterfte, het aanleggen van vissteigers of wilt u eens kennismaken met de lokale 
hengelsportvereniging en hun wensen horen dan kunt u bij onze organisatie terecht. 

Bram van Wijk
(bestuurder water
& visstandbeheer)

Ron Gatowinas
(bestuurder 
zeehengelsport)

Marco Roest
(bestuurder 
jeugd)

Piet van Berkel
(bestuurder
wedstrijden)

Jan van de 
Bovenkamp
(vice voorzitter)

Caroline Doesburg
(2e secretaris /
communicatie)

Arjan Frerichs 
(penningmeester)

Kees Schotanus
(secretaris)

Frits Jager 
(voorzitter) 

Bestuur Adviseurs werkorganisatie

ook BOA of boswachter zijn. Wekelijks zijn ze langs of op het 

water te vinden.

Bij het handhaven van de Visserijwet werken we veel samen 

met o.a. milieu agenten van de diverse politie-

eenheden, BOA’s van natuurorganisaties en 

de NVWA. Met hen houden we regelmatig 

grote controle acties of pakken we gezamenlijk 

stroperij aan. Zoals onlangs in Den Helder, waar 

we 21 illegale fuiken in de gesloten tijd bij een 

gemaal eruit haalden.

Om schieraal de kans te geven naar zee te 

kunnen trekken om zich voort te planten is het in 

de maanden september t/m november verboden 

om met aalfuiken te vissen. Deze schieraal kon de 

tocht naar de Sargassozee voortzetten…


