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Vissen is meer dan vangen 

Sinds mensenheugenis beleven veel mensen plezier aan vissen. Als hobby, tijdverdrijf of 

(wedstrijd)sport. Wist u dat er in Nederland 1,7 miljoen mensen vissen? En dat er ruim 660.000 

sportvissers aangesloten zijn bij een hengelsportvereniging? De sportvisserij is op voetbal na de 

grootste sportbond van Nederland! 

 

De coronacrisis van de afgelopen twee jaar heeft vissen nóg populairder gemaakt. Sportvisserij 

MidWest Nederland zag een toename van het aantal geregistreerde vissers in ons werkgebied, 

dat bestaat uit Noord-Holland, Utrecht, een groot gedeelte van de Flevopolder en een deel van 

Gelderland en Zuid-Holland. Mensen willen naar buiten en zoeken vertier. Vissen is voor velen 

een manier om te ontstressen en te genieten van de natuur. Even weg van de waan van de dag. 

 

Met de toename van het aantal nieuwe sportvissers hebben we extra ingezet op educatie, 

voorlichting en het ondersteunen van hengelsportverenigingen. We willen immers dat 

sportvissers zich aan de regels houden en zorgvuldig met vangsten omgaan. Ook onze boa’s 

waren veel aan het water te zien en zochten de samenwerking met andere instanties. Niet zozeer 

om boetes uit te delen, maar vooral om een oogje in het zeil te houden. Wordt er gevist zoals het 

hoort? Ruimen mensen hun rommel op? Parkeren ze op de juiste plek? 

 

Vissen brengt mensen naar buiten en in contact met de natuur. Vissen brengt ook een 

verantwoordelijkheid met zich mee, de zorg voor flora en fauna. Onze organisatie heeft oog voor 

zowel de sportvisser als de natuur. In dit jaarverslag 2021 leest u over onze activiteiten. Klik op 

de buttons hieronder en lees verder over wie wij zijn en wat we doen.  

 

Vissen is meer dan vangen! Aangenaam kennismaken… 
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Controle en handhaving 

Voor sportvisserij bestaan wetten en regels. Die zijn er om vis en andere flora en fauna te 

beschermen en het vissen voor iedereen aantrekkelijk te houden. Sportvissers kennen meestal de 

regels en zijn echte ambassadeurs aan de waterkant. Toch kunnen we niet zonder speciale 

ambassadeurs: onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Zij zorgen voor handhaving 

van de regels. 

 

Zichtbaarheid 

Door het gebruik van herkenbare voer- en vaartuigen, uniforme kleding en uitrusting zijn de 

boa’s duidelijk herkenbaar en hebben daardoor een meer professionele uitstraling. De boa’s zijn 

immers de ambassadeurs/gastheer(vrouw) van onze organisatie. Zij zijn niet alleen maar 

handhavend actief, ook het begeleiden van vissers en het geven van informatie behoort tot hun 

kerntaken. Het zichtbaar aanwezig zijn bij vak gerelateerde overleggen draagt bij aan het bekend 

worden en blijven bij collega handhavende partijen. 

 

Samenwerking 

We informeren lokale boa’s en de politie graag over de visserijwet en onze andere spelregels. 

Hierdoor kunnen zij alert zijn op het verantwoord vissen door onze sportvissers. Door 

gezamenlijke controles met collega handhavende partijen wordt onderling kennis uitgewisseld.  

 

Verbeteren administratief vastleggen van controles 

Door het verder verbeteren en eenvoudiger maken van het invoeren van de controles wordt een 

beter beeld gekregen van de kwaliteit en aantallen van deze controles. Het  gebruik van het 

digitaal invoeren zal worden gestimuleerd. Inmiddels is mobiele invoer vanaf de mobiele telefoon 

mogelijk.  

 

Vervoers- en bedrijfsmiddelenmiddelen 

Het gebruik van opvallende voertuigen met huisstijl en boa logo heeft een bijkomend preventief 

effect. Voor de aanschaf/vervanging zal zo veel mogelijk worden gekeken naar elektrische 

vervanging.  

 

Opleidingsmogelijkheden 

Naast de verplichte boa opleidingen zal worden gekeken naar verdere opleidingsbehoefte voor de 

beroepskrachten. Deze kennis kan dan weer worden gedeeld met de vrijwillige boa’s. Het blijven 

investeren in de medewerkers door de steeds groter toenemende digitale mogelijkheden is van 

groot belang. 
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Dierenwelzijn 

Vissen begint bij water. Een vitale visstand en goed waterbeheer zijn voor sportvissers van het 

grootste belang. Sportvissers zijn dan ook de ogen en oren langs de waterkant en op het water 

en signaleren vaak als eerste vissterfte, vervuiling of vissen in nood. We zijn de grootste groep 

Nederlanders, die zich actief inzet voor alles wat onder de waterspiegel leeft.  

 

Welzijn van vissen 

Over pijnbeleving bij vissen verschillen de meningen. Vissen zijn dieren met gevoel. Daarom is er 

wettelijke regelgeving, maar ook door de sportvisserij zelf opgelegde regels om het welzijn van 

vissen te borgen. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert om in te zetten op controle en 

handhaving én educatie en voorlichting. Onze boa’s controleren of de regels rond het welzijn van 

vissen worden nageleefd. Via vislessen en andere (online) educatie en voorlichting leren we 

sportvissers van jong tot oud om met zorg en respect om te gaan met flora en fauna.  

 

Uitfaseren van lood 

Lood hoort niet thuis in het water. Daarom werkt de sportvisserij samen met andere overheids- 

en natuurorganisaties aan het terugdringen van het loodgebruik in de hengelsport. Het doel van 

deze ‘Green Deal’ is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Via verschillende 

sporen (waaronder uitgebreide bewustwordingscampagnes en pilotgebieden) is er aan gewerkt 

om dit te realiseren.  

 

In 2021 zijn er diverse pilots geweest met loodvrij vissen op de Eem en zijn er loodvrije 

viswedstrijden gevist bij de AUHV in Utrecht in samenwerking met Hoogheemraadschap Vallei en 

Veluwe en De Stichtse Rijnlanden. 

 

Onderzoek Zuidelijke Randmeren 

Voor de landelijk ingebrachte Zuidelijke Randmeren doen we met Sportvisserij Nederland tot eind 

2022 een vierjarig onderzoek naar de visstand. Gedurende de loop van dit onderzoek wordt er 

geen vis geoogst. Dit project duurt inmiddels ruim drie jaar en loopt af in oktober 2022. Hierna 

evalueren we de resultaten en stellen we in principe een nieuw quotum vast voor brasem en 

blankvoorn.  

 

Uit het onderzoek in 2021 blijkt dat de brasemstand in de Zuidelijke Randmeren sinds 2018 fors 

is en ook gegroeid is. Daarnaast blijkt dat brasem veel meer van en naar aanliggende wateren 

migreert dan werd verwacht. 
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Water- en visstandbeheer 

Wij werken aan een gezonde visstand. Dat doen we samen met Sportvisserij Nederland, de 

hengelsportverenigingen, waterschappen, provincies, gemeenten en verschillende andere 

(groene) organisaties.  

 

Visgidsen  

In ons werkgebied zijn diverse visgidsen actief. Voor het inhuren van een visgids maken we bij 

voorkeur gebruik van gidsen met het keurmerk Certified Dutch Fishing Guides van de 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB), per 1-1-22 Vereniging Nederlandse Sportvissers. 

 

Uitzetten van vis 

Onze ondersteuning bij visuitzet is voornamelijk gericht op de uitzet van karper. Dankzij onze 

karpercommissie en haar Masterplan ‘Karperuitzet’ zijn er ook dit jaar weer in diverse wateren 

prachtige karpers, van diverse leveranciers, uitgezet. In totaal hebben we in acht projecten 26 

uitzetlocaties aangedaan en ruim 2.300 kg karper uitgezet. 

 

In het kader van het forellenproject Geestmerambacht hebben we begin februari 2021 voor het 

eerst sinds 2013 weer bruine forellen uitgezet. Daarnaast hebben we een aanvulling gedaan op 

het bestand regenboogforellen. 

 

VBC’s  

Ook in 2021 zijn wij voor de hengelsportverenigingen en waterbeheerders het aanspreekpunt 

geweest en hebben we aan visstand- en viswaterbeheer gewerkt binnen Visstand Beheer 

Commissies (VBC’s). We sluiten ons aan bij de landelijke visie, namelijk dat we enkel en alleen 

energie steken in VBC’s die functioneren en er sprake is van een gedeeld belang. 

Wij doen mee aan tien VBC’s binnen ons werkgebied.  

 

Vanwege corona zijn er tot aan de zomer van 2021 veel VBC-vergaderingen uitgesteld of 

afgelast. Daarna is mondjesmaat gestart met online vergaderen en inmiddels zijn de meeste 

VBC’s daarmee vertrouwd geraakt. Onderwerpen die op de agenda staan zijn Vissen in Nood 

protocollen, KRW beleidsplannen, huurovereenkomsten, karperuitzettingen en onderzoeken naar 

rivierkreeften en zonnepanelen op het water. 

 

Contacten met de beroepsvisserij  

Een goede samenwerking met beroepsvisserij vinden we voor nu en voor de 

toekomst waardevol. Door corona konden we niet altijd de gewenste 

contactmomenten plannen, maar desondanks hebben we nieuwe 

contacten gelegd en oude contacten aangehaald.  
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Vissen in Nood / Calamiteitenteam 

Dode vissen of vissen in nood, dat is altijd een triest gezicht!  

 

In droge zomers of juist na hevige regenval, én met name bij achterstallig beheer en onderhoud, 

kunnen vissen in gevaar raken. 

Als echte vissenliefhebbers redden we deze vissen graag en dat doen we met ons 

calamiteitenteam en de lokale hengelsportverenigingen. We hebben vrijwilligers getraind in het 

herkennen van vissen in nood, de verschillende soorten calamiteiten en hoe te handelen als er 

iets aan de hand is.  

 

Calamiteitenteams 

In 2021 hebben we het calamiteitenteam uitgebreid en is er een tweede calamiteitenaanhanger 

gekocht. Dit jaar is sprake geweest van zo’n 30-tal meldingen van calamiteiten, waarbij we met 

het calamiteitenteam ondersteunend waren. De meldingen van vissen in nood varieerden van 

rioolstort, langdurige regenval, waardoor er te weinig zuurstof in het water aanwezig was, tot 

droogval van stadsvijvers en/of waterstromen. Dit leidde tot vissen in nood, happend naar 

zuurstof, tot helaas dode exemplaren. Mede dankzij onze inzet zijn er echter vele vissen ook 

gered. 
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Educatie 

Als je gaat vissen is het belangrijk dat je de regels kent, weet waar je mag vissen, welke 

materialen je nodig hebt, hoe je met de vis omgaat en dat je je afval niet achterlaat. Samen met 

Sportvisserij Nederland en de verenigingen zetten we daarom in op goede voorlichting en 

educatie. 

 

Vissen Doe Je Zo vernieuwd!  
Door corona vissen er meer kinderen, jongeren en volwassenen dan ooit, maar konden in 2021 
slechts enkele activiteiten plaatsvinden. Om vooral de beginnende vissers en herintreders te 
bereiken en ‘op afstand’ verantwoord te leren vissen, is mede op verzoek van Sportvisserij 
MidWest Nederland, de landelijke website www.vissendoejezo.nl vernieuwd. ‘Vissen Doe Je Zo’ is 
een spoedcursus sportvissen met handige uitleg, tips & tricks, instructievideo's, montages en 
meer. Netjes gesorteerd in diverse vistechnieken zoals witvissen, roofvissen, karpervissen, 
zeevissen en vliegvissen.  
 
(Online) Visles op school 
Het is en blijft belangrijk dat kinderen op school iets leren over de fascinerende 

onderwaterwereld, genieten van het buiten zijn en respect krijgen voor de natuur. Vislessen zijn 

ideaal om de jeugd kennis te laten maken met sportvissen. Ze worden gegeven door vrijwillige 

VISmeesters die door Sportvisserij Nederland zijn opgeleid. De visles bestaat uit een biologieles 

op school en een visexcursie naar de waterkant. Bij de excursie krijgt de VISmeester hulp van 

vrijwilligers van de plaatselijke hengelsportvereniging. Zij leren de kinderen de kneepjes van het 

vak en hoe de gevangen vissen met respect te behandelen. Zo verbinden we VISmeesters aan 

hengelsportverenigingen en de hengelsportverenigingen aan scholen en jeugd. 

 

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen konden we in 2021 onmogelijk alle 

aanvragen voor een visles honoreren. Er zijn vorig jaar 49 vislessen op scholen georganiseerd. 

Mede op initiatief van Sportvisserij MidWest Nederland is een online vislesprogramma ontwikkeld. 

Dankzij dit online vislesprogramma konden de leerlingen van groep 8 toch iets leren over de 

zoetwater- en zeevissen, de onderwaterwereld en de sportvisserij in coronatijd.  

 

Een stem voor de jeugd binnen de sportvisserij 
Wie weet beter wat de jeugd wil, dan de jeugd zelf? In onze jeugdraad hebben jongeren binnen 
onze federatie een stem. Zo kan Sportvisserij MidWest Nederland acties en activiteiten beter 
afstemmen op (potentiële) jeugdige vissers. In 2021 heeft de jeugdraad onderzocht hoe 
Sportvisserij MidWest Nederland verenigingen kan helpen om jongeren te interesseren voor een 
functie in het bestuur of een commissie. De uitkomsten van de sessies hebben geresulteerd in 
het projectplan ‘Een stem voor de jeugd binnen elke hengelsportvereniging’ dat sinds eind 2021 
wordt uitgevoerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vissendoejezo.nl/
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Vissen is gezond 

Sportvissers houden van de natuur, ze genieten van de opkomende zon en een langs vliegende 

ijsvogel. Wat ze vooral doen is het hoofd leeg maken en ontstressen. Vissen maakt mensen 

gelukkig. Jonge sportvissers laten het gamen even voor wat het is en trekken naar buiten. 

Ouderen kunnen dicht bij huis actief zijn in de frisse buitenlucht. In deze coronatijd geldt dit des 

te meer. 
 

Samen Vissen  

Wist u dat een kwart van de bewoners van zorgcentra niet meer buiten komt? Vissen is een 

fantastische manier om deze mensen mee naar buiten te nemen en in contact te brengen met de 

natuur. In 2021 zijn in samenwerking met zorginstellingen vijf ‘Samen Vissen uitjes’ 

georganiseerd. Drie uitjes in Bergen (Noord-Holland), één in Purmerend en één in Nijkerk. 

 

Federatieve jeugdactiviteiten 

In 2021 zijn met succes de jeugdwit/baarsdag Wieringerwaard en het jeugdkarperkamp 
Enkhuizen georganiseerd. Vanwege het coronavirus konden diverse andere activiteiten voor de 
jeugd zoals de strandvisclinic, de jeugdkarperdag en jeugdVISdag Weesp niet doorgaan.  
 

DamesVISdag 

Op 25 september werd een zogenaamde DamesVISdag georganiseerd. De 65 deelnemende 

dames kwamen uit het hele land naar Spaarnwoude om diverse sportvisserijdisciplines te 

beoefenen en daar over te leren. Damesvissen is dus hot. 

 

Sportakkoord 

‘Sport verenigt Nederland’. Dit is het motto van het Nationaal Sportakkoord. Met het 

Sportakkoord wil de overheid bereiken dat iedereen een leven lang plezier in sport kan hebben. 

Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger 

of toeschouwer. Sportvissen past goed bij tal van thema’s in het Sportakkoord. Daarom blijven 

we hengelsportverenigingen stimuleren om aansluiting te zoeken bij het lokaal sportakkoord van 

de gemeente. Datzelfde geldt voor het sociaal domein (participatie, zorg, jeugd, 

inclusie). 
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Sport  

Sportvisserij Nederland is een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. Als federatie Sportvisserij 

Midwest Nederland organiseren we normaal gesproken dan ook allerlei wedstrijden en sportieve 

activiteiten. Het bijzondere jaar 2021 bracht teleurstellingen op sportgebied, met 

wedstrijdverboden, uitgestelde wedstrijden en wedstrijden zonder publiek. Tussen de 

coronamaatregelen door zijn er enkele wedstrijden geweest: streetfishing en Youth Challenge. 

 

Talententeams 

Wij begeleiden onze wedstrijdsporters graag naar een hoger niveau. Potentiële (jonge) 

wedstrijdtopsporters krijgen bij ons de mogelijkheid om regionaal, nationaal en internationaal 

podiumplaatsen te veroveren.  

 

Jeugdteams aan zee 

Voor de jeugd is vissen aan zee (nog) niet vanzelfsprekend. De kust vraagt vaak reistijd, is 

dynamisch en zonder de juiste kennis bij tijd en wijle simpelweg gevaarlijk. We stellen daarom 

zorgvuldig een team samen dat onder begeleiding van de zoute coach mooie resultaten kan 

boeken tijdens wedstrijden. Zo krijgen de talenten een voorbeeldfunctie voor jeugdige 

sportvissers. 

 

Zoetwaterkampioenen in de dop 

Zoetwaterteams met jonge talenten worden door ons gesponsord. Zij krijgen training en 

begeleiding door een wedstrijdcoach, die de teams naar een hoger niveau brengt. Door de 

trainingen en opgedane ervaringen stromen talenten zelfs door naar professionele 

wedstrijdteams. In 2021 is het grotendeels gebleven bij trainingen.  

 

Coaches 

De coaches van Sportvisserij MidWest Nederland hadden wederom afgelopen jaar een grote 

uitdaging. Hoe hun talenten te bereiken? Hoe nieuwe talenten te vinden?  

 

Zoute coach 

De zoute coach heeft ondanks de beperkingen toch veel trainingen kunnen geven. Helaas is het 

WK voor de zoute talenten voor het tweede jaar op rij niet doorgegaan en houden de gescoute 

talenten van Sportvisserij MidWest Nederland dit tegoed voor volgend jaar. Op persoonlijk vlak 

zie je een mooie ontwikkeling bij de talenten. Dat belooft wat voor de toekomst. 

 

Zoete coach 

Dit jaar is een nieuwe coach gestart. Heel fijn voor de talenten, dat ze weer iemand hebben om 

op te bouwen. Er zijn veel trainingen geweest, er is gecoacht tijdens de 

wedstrijden en er zijn twee nieuwe talenten gescout.  

 

Roofvis coach 

Dit jaar is ook de vacature roofviscoach ingevuld. De 

roofviscoach moest vanaf het begin af aan alles 

opbouwen, er was namelijk nog geen team en plan. 

Inmiddels staat er een roofvisteam bestaande uit 

negen gemotiveerde tieners die o.a. gescout zijn tijdens 

twee scoutdagen en tijdens de selectiewedstrijden voor 

het NK, die plaatsvonden in onze regio.  
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Versterken verenigingen 

Pilot verenigingsondersteuning 

Medio 2021 is Sportvisserij Nederland gestart met de pilot voor verenigingsondersteuning. Twee 

verenigingsondersteuners zijn gedetacheerd bij Sportvisserij MidWest Nederland.  

 

Tijdens de pilot ligt hun focus op de besturen en hét besturen van hengelsportverenigingen, 

ofwel het verenigingsmanagement. De opgehaalde informatie moet leiden tot het oplossen van 

kleine vraagstukken. Hier gaat het om beleid (visie op de toekomst van de 

hengelsportvereniging), kader (werven en behoud vrijwilligers), accommodatie (clubhuis) en 

ledenbinding (kennis van leden en sociale activiteiten. Er tevens een pilot geweest met 

workshops Vrijwilligers werven, binden en behouden voor bestuurders door Start2Create. 

Daarnaast leidt de ingewonnen informatie tot het versterken van de relatie met de 

hengelsportverenigingen én tot structurele diensten en producten ter ondersteuning van 

hengelsportverenigingen voor grotere vraagstukken. 

 

Inventarisatie sportvisserijvoorzieningen 

Er is een inventarisatie gemaakt van alle sportvisserijvoorzieningen in Noord-Holland en 

Flevoland. De start was een stageproject in Flevoland, waarbij ook voor een tweetal locaties een 

advies is opgesteld ter verbetering van de omgeving van de sportvisserijvoorziening. Vervolgens 

heeft de Stichting Waterrecreatie Nederland de opdracht overgepakt en uitgerold naar Noord-

Holland. Het resultaat is nu een digitale kaart, waarop zo breed mogelijk de 

sportvisserijvoorzieningen zijn opgenomen.  

 

Subsidies ter verbetering sportvisserijmogelijkheden 

Ook afgelopen jaar hebben diverse verenigingen gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden. 

Twee projecten, die we hierbij willen uitlichten, zijn de samenwerking ter verbetering van de 

visserijmogelijkheden Heemtmeer en de nieuwe vissteigers in Den Helder. HSV de Langedijker 

Sportvissers heeft samen met de gemeente Schagen het Heemtmeer opnieuw ingericht, waarbij 

oevers zijn vervangen. In 2021 zijn ook meer nieuwe steigers gerealiseerd. 

Hengelsportvereniging Den Helder heeft met een subsidie van Sportvisserij MidWest Nederland 

drie vissteigers aan de Van Ewycksvaart laten vervangen. De vervanging is noodzakelijk om 

mindervalide vissers weer veilig te laten vissen. De sportvisserij staat voor inclusiviteit, 

Het water is ingebracht in de landelijke lijst van viswateren en heeft een goede visstand en 

waterkwaliteit. Iedereen met een landelijke VISpas kan hier vissen. 

 

Zienswijzen en inspraak 

Afgelopen jaar hebben we diverse zienswijzen ingediend op KRW beleidsplannen van 

waterschappen en waterbeheerplannen van provincies. Dit 

hebben we gedaan in samenspraak met en namens de 

hengelsportverenigingen. Inzet was om 

sportvisserijmogelijkheden te behouden of uit te 

breiden en diverse keren is gepleit om (meer) 

rekening te houden met de aanwezigheid van de 

sportvisserij.  
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Belangenbehartiging 

Verbinding naar de samenleving 

Om onze activiteiten zichtbaar te maken naar de buitenwereld hebben we gebruik gemaakt van 

persberichten en andere media. De activiteiten die wij extra aandacht hebben willen geven gaan 

over onze sociaal-maatschappelijke inzet. Hieronder vallen ‘Vislessen op de basisschool’ en het 

project ‘Samen vissen’. Dit laatste project is gericht op het samen vissen met bewoners van 

zorginstellingen. Vissen geeft ultieme vrijheid in een mooie natuurlijke omgeving, het is gezond, 

ontspant en je kunt dit samen met anderen doen of in je eentje beleven.  

 

Politieke beïnvloeding van lokale en regionale overheden 

Zichtbaar worden bij lokale en regionale bestuurders en beleidsmakers van gemeenten, 

provincies en waterschappen wordt steeds belangrijker. De maatschappelijke en daarmee 

samenhangende politieke vraag over bijvoorbeeld dierenwelzijn wordt steeds welluidender. Veel 

mensen vinden iets van een haakje in de bek van een vis, hebben de klok horen luiden, maar 

men weet niet waar de klepel hangt. Afgelopen jaar speelde een dergelijke kwestie onder andere 

in de gemeentes Almere, Purmerend, Zaanstad en Utrecht.  

 

Afgelopen jaar hebben we bij de waterschappen Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Stichtse 

Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier en aan de provincies Gelderland, 

Flevoland, Utrecht en Noord Holland een presentatie gegeven. Deze presentaties gingen over 

mogelijke samenwerking op gebieden als visstand- en waterbeheer, controle en handhaving, 

voorlichting en educatie en toerisme en recreatie. Maar ook over alle zaken die we gemeen 

hebben en waar raakvlakken zijn. We gaan graag de dialoog aan: vissen is meer dan vangen. 

 

Omgevingsvisie en energietransitie 

In 2021 is een onderzoek gedaan in welke steden een omgevingsvisie is/wordt opgesteld. Deze 

omgevingsvisie heeft tot doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en/of te 

bereiken. Van groot belang voor onze hengelsportverenigingen, want het gaat hier onder andere 

over de bereikbaarheid én toegankelijkheid van hun water en de oever. De belangrijkste 

resultaten van dit onderzoek zijn de routekaart en sjablonen om inspraak te leveren op de 

omgevingsvisies. De resultaten zijn gedeeld met alle hengelsportverenigingen in ons werkgebied.  
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Zeehengelsport 

Coronajaar 2021; veel zeevissers en meer activiteiten 

Het is inmiddels duidelijk dat beperkende coronamaatregelen voor de samenleving leiden tot 

(veel) meer zeesportvissers langs strand en pieren. Gelukkig heeft de commissie zeevissen dit 

jaar ook weer meer activiteiten kunnen doen. Helaas gingen evenementen als de jeugdclinic en 

het vissen met mindervalide zeevissers nog steeds niet door. Maar de selectiewedstrijd NK 

Kustvissen op het strand van Noordwijk en het federatief kampioenschap te Wijk aan Zee 

daarentegen zijn wel gevist.  

In de zomermaanden is gestart met een onderzoek naar het economisch sportvisserijbelang van 

de pieren in IJmuiden. De resultaten van dit onderzoek verwachten we medio mei 2022. 

 

Jeugdplan zeevissen 

De commissie zeevissen werkt nog altijd aan het verder ontwikkelen van het jeugdplan 

zeevissen. Eind 2021 bestond de jeugdtalentengroep uit 13 jongeren tussen de 12 en 19 jaar.  

 

Afgelopen jaar waren er minder activiteiten vanwege corona. Toch heeft het team gevist in twee 

koppelwedstrijden tussen de senioren met een drietal koppels waarbij er mooie resultaten zijn 

bereikt. Beste voorbeeld is de federatiewedstrijd met een tweede en derde plaats voor onze 

jeugd! Dit tot verbazing van de andere deelnemers. 

 

Er is weinig verloop in de jeugdtalentengroep, slechts drie in drie jaar tijd. Dat is mede te danken 

aan onze coach en hierdoor is een hechte groep ontstaan, die ook gemakkelijk nieuwe leden 

opnemen in hun midden. We hopen dan ook dat we kunnen doorpakken en het team uitbreiden. 

 

Afval op strand, pieren en sluizencomplex 

Zwerfaval blijft een terugkerend probleem. Dit jaar heeft de commissie met behulp van haar 

vrijwilligers twee opruimacties georganiseerd. Eén op de Zuidpier in juni en een rond de sluizen 

in oktober. Voor het eerst dit jaar hebben we geholpen bij de Beach-cleanup-tour in augustus te 

Wijk aan Zee. Voor de opruimacties werken we samen met Sportvisserij Nederland (Vang5) en 

Stichting De Noordzee. 

 

Regelgeving zeebaars 

In 2021 zijn de regels voor het vangen en meenemen van zeebaars gelijk gebleven. We 

ontvingen diverse meldingen over nettenvisserij (veelal gericht op zeebaars). We hebben deze 

doorgegeven aan de NVWA of aan Sportvisserij Nederland.  

Met de NVWA hebben we in 2021 een hernieuwde samenwerking voor de kust gestart. 
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Duurzaamheid 

Sportvisserij MidWest Nederland zet zich vanzelfsprekend ook in voor natuur en milieu. Hierin 

past het om minder papier te gebruiken in al onze uitingen, van ALV-stukken tot wenskaarten. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe uitingsvorm van het extern jaarverslag 2020.  

Deze verscheen in een zeer kleurrijke plaatvorm, voorzien van prachtige en grappige illustraties. 

 

Een nieuwe thuiswerkregeling is geïntroduceerd, waardoor medewerkers minder  

verkeersbewegingen woon-werk hoeven te maken. Passend daarbij zijn nieuwe digitale 

faciliteiten, die de medewerkers thuis kunnen gebruiken.  
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Organisatie 

Bestuur en werkorganisatie per 31-12-2021 

 

 

 

 

 

 

Sportvisserij MidWest Nederland 

De Droogmakerij 42A, 1851 LX Heiloo 

 0251 – 318882 

info@sportvisserijmidwestnederland.nl 

 

www.sportvisserijmidwestnederland.nl 

http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/

