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GEZIEN WORDEN!

We doen het voor die 133.000 sportvissers
Buitengewoon (ont)spannend. Over vissen en visie in een veranderende samenleving. Dit is 
de titel van ons beleidsplan 2018-2020, dat gebaseerd is op het beleidsplan van Sportvisserij 
Nederland omdat samenwerken belangrijker is dan ooit. Om de uitdagingen van de toekomst het 
hoofd te kunnen bieden, moeten én willen wij samenwerken met de hengelsportverenigingen, 
met overheden, met ‘groene’ organisaties en met vele andere partijen. 

Om te kunnen samenwerken moet je van elkaar weten wat de ander doet. In dit jaarverslag 
nemen we u mee in onze activiteiten. In 2018 gingen we naar gemeenten, provincies, 
waterschappen en recreatieschappen om de samenwerking te zoeken en onze expertise te delen 
en daarbij zijn we wellicht ook u persoonlijk tegengekomen. 

Bestuurders, ook die in de hengelsport, verliezen in alle bestuurlijke hectiek de sportvisser 
weleens uit het oog. Dan wordt vergeten dat het uiteindelijk gaat over de belangen van die 
133.000 sportvissers langs de waterkant. Jong en oud, genietend van de natuur of juist van de 
drukte in de stad, de ogen en oren aan het water. Deze sportvissers, uit alle hoeken van de 
samenleving, hebben één ding gemeen: ze willen vis vangen, een goed bereikbare visplek en 
vooral niet te veel waterplanten. Daar zetten we ons, samen met u en anderen, voor in. 

Frits Jager
voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland
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Nachtelijk vissen in en rond Ede
De Overkoepelende Hengelsportvereniging Ede wilde 
graag locaties waar ’s nachts met een tentje gevist 
kan worden. We hebben met de gemeente afspraken 
gemaakt die het voor karpervissers mogelijk maken om 
nu ook ’s nachts te vissen. 

Waterplanten bestrijden
Medemblik heeft net als andere plaatsen in Nederland 
veel overlast van waterplanten. Niet alleen de 
sportvissers, maar ook overige inwoners klagen erover. 
De gemeente wil er graag wat aan doen en ziet het 
uitzetten van graskarpers als een mooie oplossing. De 
vissen eten de waterplanten en zorgen tegelijkertijd 
voor mooie nieuwe vismogelijkheden. Daarom hebben 
wij in overleg met de gemeente, inwoners en de 
hengelsportvereniging een uitzetplan geschreven. 

Vissen begint bij water. Dus water- en 
visstandbeheer zijn cruciaal voor de 
uitoefening van onze sport. In dit hoofdstuk 
leest u hoe we onze verenigingen onder-
steunen om water bereikbaar en bevisbaar 
te houden.

Karpers het water in …
Zodra de kou zijn intrede doet worden de leden van 
onze karpercommissie onrustig. Het moment is daar 
om karpers uit te zetten. Aan het begin van de winter 
hebben we met (de vrijwilligers van) verschillende 
hengelsportverenigingen op meerdere plekken karper 
uitgezet: in onder andere de Vecht, het Valleikanaal, 
de Eem, de zuidelijke Randmeren, de Schermerboezem, 
de Haarlemmermeer en de Oude Rijn. Spiegelkarpers 
zijn individueel herkenbaar door een uniek 
schubbenpatroon. Daarom is iedere karper vlak voor de 
uitzet gefotografeerd en gemeten. Zo kunnen we bij 
vangsten van karpervissers monitoren hoe de karpers 
zich ontwikkelen.

… volgens de richtlijn
Bij de karperuitzet volgen we de landelijke richtlijn 
die Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen 
en Sportvisserij Nederland in de zomer van 2016 
hebben afgesproken. Doel daarvan is het voorkomen 
van negatieve effecten op de waterkwaliteit en 
hengelsportverenigingen toch ruimte geven voor het 
uitzetten van karper. Sinds de nieuwe richtlijn kunnen 
wij niet meer voor onze eigen wateren bepalen hoeveel 
vis erin gaat. Daarom ondersteunen wij verenigingen om 
karperuitzet toch mogelijk te maken. 

Water- en visstandbeheer

WE ZORGEN VOOR GOED EN BEREIKBAAR VISWATER
 

De karpercommissie bestond vijf jaar. Ter gelegenheid 

van dit jubileum hebben we voor de verenigingen allerlei 

handige informatie over karpervissen bij elkaar gebracht 

op een USB-stick, inclusief draaiboeken voor jeugdcursus-

sen of het organiseren van een jeugdkarperkamp. 
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Samen met een groot aantal verenigingen binnen het 
waterschap Vallei en Veluwe hebben wij dit jaar een 
start gemaakt met het project Sportvisserij op de Kaart 
(SOK). We willen hiermee het stedelijk water letterlijk 
op de kaart te zetten. Zo laten we zien welke stedelijke 
wateren kunnen uitgroeien tot pareltjes om in te vissen.

Hebt u hem al gezien? De nieuwe bedrijfswagen wordt 

ingezet voor de boa’s, bij evenementen en het 

toekomstige praktijkteam.  

Sportvisserij loodvrij
Om een eind te maken aan het gebruik van lood is in 
2018 de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend, 
een overeenkomst tussen enkele ministeries, de Unie 
van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo 
en Sportvisserij Nederland. Met een intensieve 
voorlichtingscampagne willen we het gebruik van lood 
ontmoedigen. Ook bij de hengelsporthandel, die veel 
meer alternatieve materialen moet aanbieden, zoals 
ijzer, steen, beton, glas 
en tungsten, en moet 
stoppen met de verkoop 
van lood. Vanuit de 
federatie bieden we bij 
diverse evenementen 
gratis loodvervangers 
aan zodat sportvissers 
ervaring kunnen opdoen 
met alternatieven.

Samenwerking met beroepsvisserij
In oktober 2018 hebben we samen met de beroepsvissers 
het startsein gegeven voor een uniek gezamenlijk 
experiment op de zuidelijke randmeren, waar de 
visstand zorgwekkend afneemt. Er is afgesproken 
dat daar vier jaar lang niet met sleepnetten (de 
zogenaamde zegen) op brasem, blankvoorn en kolblei 
gevist zal worden. De visserij met fuiken op aal gaat 
gewoon door.
In die vier jaar wordt onderzocht hoe de visstand 
zich ontwikkelt. De beroepsvissers zelf gaan elk 
tien dagen per seizoen de visstand bemonsteren. De 
inkomstenderving voor beroepsvissers als gevolg van de 
visserijstop wordt door de sportvisserij betaald. 
Over vier jaar wordt het experiment geëvalueerd. De 
verwachting is dat de visstand zich dan zodanig heeft 
hersteld dat sportvissers grotere vangsten hebben en 
beroepsvissers weer duurzaam op brasem en blankvoorn 
kunnen vissen. Ook de overlast van waterplanten is 
dan hopelijk afgenomen. Einddoel is dat de zuidelijke 
randmeren weer een paradijs worden voor alle 
waterrecreanten.

Sportvisserij op de Kaart 
Kleinere, afgesloten wateren in en rondom de 
bebouwde kom zijn vaak moeilijk bevisbaar. De visstand 
neemt er af en de toegankelijkheid van de oevers 
verslechtert. 
Vooral voor de jeugd, die vaak dicht bij huis vist, is dat 
jammer. Het landelijk project ‘Sportvisserij op de Kaart’ 
biedt uitkomst. Dit project heeft als doel om deze 
viswateren weer aantrekkelijk te maken voor (jonge) 
sportvissers.
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Cursussen
In samenwerking met Sportvisserij Nederland zijn 
diverse cursussen gegeven, onder andere op het gebied 
van controle en handhaving, VIScoach en VISmeester. 

Rolstoeltoegankelijke vissteiger Medemblik
In 2017 kwam in gesprekken met de gemeente 
Medemblik naar voren dat zij graag de sportvisserij 
willen stimuleren in de gemeente. Wat volgde was 
een zoektocht naar een geschikte locatie voor alle 
sportvissers, ook die met een lichamelijke beperking. 
Die plek is gevonden! Een fijne, rustige visstek met 
parkeermogelijkheid. Dankzij een mooie samenwerking 
tussen de gemeente, Sportvisserij MidWest Nederland 
en het viscollege VNK Medemblik is begin 2018 een 
vissteiger met een hek eromheen gemaakt die voor 
iedereen toegankelijk is. In maart werd de steiger 
geopend door wethouder Harry Nederpelt.

Meer dan 100 verenigingen vormen 
het fundament van onze federatie. We 
ondersteunen de verenigingen op alle 
fronten en werken daarbij veel samen met 
Sportvisserij Nederland.

Slippers en roze petjes
Hoe krijgen we meer vrouwen naar de waterkant? Die 
vraag hebben we beantwoord met het organiseren van 
een damesevent. In no time zat de damesvisdag vol 
en moesten we een aantal kandidates teleurstellen. 
Het moest een echte damesdag worden aan het 
Uitgeestermeer, dus was er veel roze, lekker eten en 
kwam niemand minder dan Samantha Steenwijk de 
prijsuitreiking doen. Het enthousiasme bij de vrouwen 
spatte ervan af op deze vrolijke, zonovergoten dag. 

VERSTERKING VERENIGINGEN EN 
SPORTVISSERIJMOGELIJKHEDEN

WE STIMULEREN, ADVISEREN EN ORGANISEREN

Debby Terluin: ‘Wat een onwijs gave dag 
was dit. Eerst leuke clinics, een geweldige 
boerenlunch en daarna een wedstrijdje 
vissen. De vangst was niet groot maar wat 
hebben we een lol gehad!’
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Onze vaste columnist Peter van der Heijdt 
in zijn column over de vrijwilligersdag: 
“Ik was deze keer, net als alle voorgaande keren, weer op pad 

met VISmeester Rien Faase. Een leuke vismaat van inmiddels 

76 jaar, die graag vist en anderen wat leert. Een mens is nooit 

te oud om te leren, want we vingen bijna niks. Twee boys op 

onze vijver trokken meerval na meerval uit de vijver. Hoe 

dan? Rien ging er gewoon op af, liet zich alles uitleggen door 

de jongeheertjes en heeft al een plan voor de volgende keer.”

Wat we nog meer deden…
Dagelijks is er contact met verenigingen over 
heel uiteenlopende zaken. Zo hebben we HSV De 
Brittenburgh geadviseerd bij de inrichting van viswater 
en over een mogelijk clubhuis, gaven we HSV Limmen 
ondersteuning bij diverse zaken waaronder de realisatie 
van een trailerhelling voor kleine bootjes, adviseerden 
we HSV De Baars over de realisatie van een clubhuis, 
hielpen we Viscentrum Abcoude bij een promotiefilm, 
boden we HSV De Langedijker sportvissers ondersteuning 
bij de herinrichting van viswater en de visstand en 
gaven we advies over vissteigers aan het Hilversums 
kanaal. Een vraag van HSV De Poepenkolk heeft geleid 
tot een onderzoek naar de vispasseerbaarheid van 
sluisjes. HSV De Vaart Poscar hebben we geholpen bij 
het maken van een visplan voor de Honswijkerplas.

Mooi initiatief
Inwoners van Burgerbrug organiseerden in 2017 een 
sponsorrit. De opbrengst was bedoeld voor de plaatsing 
van een rolstoeltoegankelijke vissteiger voor algemeen 
gebruik aan de Grote Sloot, bij zorgkwekerij Croon en 
Bergh. Op verzoek van de initiatiefnemers hebben wij 
contact gelegd met HSV De Eendracht en de gemeente 
voor de vergunning. Op zondag 30 september werd de 
steiger feestelijk geopend.

Vrijwilligersdag
Vele vrijwilligers zetten zich in voor de sportvisserij: 
als commissielid, boa, VISmeester, of als hulp 
bij de vislessen, jeugdvisdagen en wedstrijden. 
Vanzelfsprekend koesteren we deze mensen en daarom 
organiseren we jaarlijks een vrijwilligersdag. We 
mochten tijdens een zeer zonnige oktoberdag meer 
dan 150 vrijwilligers verwelkomen bij Toms Creek. We 
trapten af met koffie en gebak en een goodiebag met 
daarin onder andere loodvervangers. Dit was immers 
een mooie gelegenheid om een grote groep sportvissers 
kennis te laten maken met alternatieven voor lood. 
Na een lekkere lunch was het tijd om te vissen. Aan 
het eind van de dag ging iedereen naar huis met een 
gerookte vis en de speciale vrijwilligersmok.
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Op de provinciale ambitiekaart
De samenwerking met de provincie Noord-Holland 
is verder geïntensiveerd. In het kader van de 
waterrecreatievisie vroeg gedeputeerde Cees Loggen 
om duidelijk te maken waar de sportvisserij wensen 
had. Dat hebben we tijdens een bijeenkomst met de 
drie grootste hengelsportverenigingen (HV Haarlem, HVZ 
en de AHV) en de provincie geïnventariseerd. De wensen 
zijn op de provinciale ambitiekaart gezet, waardoor de 
provincie er rekening mee kan houden bij projecten.
Dat dit goed uitpakt is te zien bij de visplekken die de 
provincie aan het Noordhollandsch Kanaal financiert. De 
oevers worden daar vernieuwd en bij de realisatie (eind 
2019) worden onze wensen meegenomen. 

Goede contacten
Het Overlekerkanaal ligt voor een deel in de haven 
van Medemblik. Een mooie visplek, waar iedereen mag 
vissen van de gemeente Medemblik. Toch dreigde er dit 
jaar een visverbod voor de haven te worden opgelegd. 
Door goede contacten met de gemeente blijft vissen op 
deze locatie toch toegestaan.
 

We willen de belangen van de sportvissers 
goed voor het voetlicht brengen bij 
discussies in de samenleving en de 
politiek. De belangenbehartiging richt 
zich vooral op voldoende vis in het water, 
goede toegankelijkheid en goed bevisbare 
visstekken.
 
Onbekend maakt onbemind
In 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. 
Een mooie kans om de sportvisserij onder de 
aandacht te brengen bij de kandidaten. Veel 
politici weten nog weinig over de sportvisserij. 
Samen met onze hengelsportverenigingen hebben 
we de politieke partijen informatie gestuurd over 
de positieve effecten van sportvissen op welzijn 
en economie. In drie gemeenten hebben we 
informatiebijeenkomsten gehouden, waarop we samen 
met de hengelsportvereniging de kandidaten een kijkje 
achter de schermen van de sportvisserij boden. Dit 
heeft blijvende waardevolle contacten opgeleverd, 
bijvoorbeeld in Lelystad. Voorbereidingen voor een 
soortgelijke route voor de waterschaps- en provinciale 
verkiezingen in 2019 zijn na de zomer in gang gezet.

 

Belangenbehartiging

WE GAAN IN GESPREK

Ed Rentenaar, wethouder Lelystad: ‘Samen met 
MidWest en de lokale hengelsportvereniging bekijken 
we welke faciliteiten we kunnen bieden. Sportvissen 
kan voor een brede doelgroep veel betekenen. Jonge 
mensen trekken naar buiten en voor oudere mensen 
kan het vereenzaming tegengaan’.
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Vissen is een goedkope en gezonde 
buitensport waarbij kinderen op een 
plezierige manier de natuur leren kennen. 
We willen meer kinderen kennis laten maken 
met het sportvissen en ze vooral op een 
verantwoorde manier laten vissen.

Recordaantal vislessen op scholen
We organiseren samen met Sportvisserij Nederland 
vislessen op scholen. Daarmee willen we kinderen 
verantwoord leren vissen en laten genieten van het 
buiten zijn. In 2018 zijn er maar liefst 177 vislessen 
gegeven op scholen in ons werkgebied, een record. De 
doelstelling van 140 lessen is door de inzet van vele 
vrijwilligers ruimschoots behaald. 
De visles bestaat uit een uur biologie over vissen en hun 
leefomgeving en twee uur visexcursie aan de waterkant. 
Zo maken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 kennis 
met het fascinerende leven onder water en leren ze 
verantwoord te vissen en met respect om te gaan met 
de vissen en de natuur. Ook ervaren ze hoe fi jn het is 
om op deze manier buiten bezig te zijn. Leerlingen én 
leerkrachten zijn zonder uitzondering zeer positief over 
de vislessen. 

 

Jeugd

WE ENTHOUSIASMEREN

177 vislessen (117 in 2017)

gegeven door 39 
VISmeesters

aan circa 4100 leerlingen

58 VIScoaches opgeleid

13 nieuwe VISmeesters 
opgeleid

Statistieken 2018

Jacqueline, lerares groep 8 van basisschool de Balein in 
De Rijp: ‘Tijdens de educatieve visles leren de kinderen 
veel over de onderwaterwereld en het herkennen van 
de verschillende vissoorten. Bovendien leren ze om met 
respect om te gaan met de vis en de natuur. Wat mij opviel 
was de goede voorbereiding van de visles. De kinderen 
vissen met superdegelijk materiaal en worden door de 
vrijwilligers van de plaatselijke hengelsportvereniging 
goed begeleid. Succes verzekerd! De kinderen waren erg 
enthousiast en ik heb de les voor 2019 al aangevraagd.’
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Ook probeerden zij de vele aanwezige ouders en 
begeleiders te interesseren om als vrijwilliger actief te 
worden, bijvoorbeeld voor de vislessen op scholen.
Op diverse vlogs, in kranten en op televisie werd 
aandacht aan het evenement besteed. 

De jeugd heeft de toekomst
Als je vist dan weet je het zeker: het is de meest 
gezonde verslaving die er is. De uitdaging blijft wel 
altijd hoe je de jeugd aansteekt met het visvirus. 
De basis ligt bij onze vrijwilligers. Samen met de 
federatieve jeugdcommissies zijn we continu bezig 
om mensen op te leiden, te inspireren en enthousiast 
te houden om hun kennis en kunde over te dragen 
aan de jeugd. We organiseren daarvoor thema-
avonden, jeugdbegeleidersdagen en cursussen 
VIScoach en VISmeester. Ook in 2018 hebben wij onze 
hengelsportverenigingen ondersteund en geadviseerd 
bij het organiseren van jeugdactiviteiten en alles wat 
daarbij komt kijken.

Jeugdvisdagen
Verschillende verenigingen sloegen de handen ineen 
en organiseerden jeugdvisdagen in Amsterdam en 
Valkenburg. De –in totaal– 120 jongeren konden 
daar onder begeleiding van ervaren vissers leren 
roofvissen vanuit de boot, witvissen met de vaste 
stok en feederhengel, streetfi shen, karpervissen en 
zelfs zeevissen. Een boeiende en leerzame ervaring 
voor de kids. Dit soort dagen zijn niet mogelijk 
zonder vrijwilligers, die onze complimenten voor hun 
enthousiasme en inzet dubbel en dwars verdienen.

In Huizen en Spaarnwoude organiseerden onze 

karpercommissie en jeugdcommissie speciale praktijk-

dagen voor jongeren tussen de 10 en 17 jaar. De dag in 

Huizen werd in nauwe samenwerking met de karper-

commissie van HSV Naarden-Bussum opgezet. 

In 2018 organiseerde Sportvisserij Nederland in 
recreatiegebied Spaarnwoude het grootste jeugdvis-
event ooit: VISkampioen 2018. Het was een groot 
succes. Ruim duizend bezoekers maakten op het 
festivalterrein kennis met allerlei hengelsportdiscipli-
nes. Rondom de uitreiking van de prijs VISkampioen 
2018 had Sportvisserij Nederland in samenwerking met 
televisiezender Nickelodeon een veelzijdig programma 
georganiseerd. Voor de jonge sportvisser was er van al-
les te beleven, zoals een tuigje leren knopen, vliegen 
binden, onderlijnen maken, vissen herkennen, in een 
viskajak of bellyboat stappen en uiteraard ook zelf 
vissen al dan niet onder begeleiding van zeer ervaren 
sportvissers.
Onze eigen jeugdmedewerkers waren erbij om samen 
met de vrijwilligers van HV Haarlem de jeugd te 
enthousiasmeren voor het vissen. 

Vissersvereniging Nieuwkoop en Noorden wint de Jan Teeling 

Award 2017-2018, dé prijs voor de vereniging met de meest 

actieve jeugdafdeling. 
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Samen met Sportvisserij Nederland willen 
we het wedstrijdvissen, zowel topsport als 
breedtesport, op een hoger niveau brengen. 

Talententeams
Vissen in teamverband, jeugd én een groei van 
deelname aan wedstrijden zijn binnen onze federatie 
speerpunten. Tel daarbij op dat we ook graag 
kampioenen uit onze regio willen hebben en nut en 
noodzaak van jonge talententeams is duidelijk. Vorig 
jaar visten vier teams van in totaal zestien jongeren 
mee in de Nationale Teamcompetitie Dames en U20. 
Verder namen zij deel aan de Youth Challenge en de 
jeugdclinic. De teams krijgen fi nanciële ondersteuning, 
kleding en coaching vanuit de federatie. Als 
tegenprestatie verwachten wij ‘professionele’ inzet 
tijdens wedstrijden en een voorbeeldfunctie voor 
vissende jeugd binnen de federatie.

Streetfi shing 
Het mooie van de streetfi shing-competitie is dat 
we er jongeren van 14-18 jaar mee bereiken. Vele 
roofvissers lijken zelfs ieder jaar naar de competitie 
streetfi shing uit te kijken, we krijgen moeiteloos 
voldoende inschrijvingen. De organisatie van dit event 
vraagt weliswaar veel tijd, maar we blijven het mooie 
wedstrijden vinden. De hengelsportverenigingen in 
Alkmaar, Amsterdam, Zaandam, Utrecht, Amersfoort 
en Haarlem zorgden ook in 2018 weer voor een warme 
ontvangst van de enthousiaste deelnemers. Dit jaar 
waren dat er bijna tachtig, die in vijftien teams door 
de straten van de steden struinden op zoek naar 
roofvis. Winnaar werd team Vetkuif van HSV De Vroegte 
Wint (Heiloo). De streetfi shing-competitie is al jaren 
een succes, dus de strijd om de wisselbeker wordt 
voortgezet. 

Wedstrijden

WE ZOEKEN EN COACHEN TALENTEN

Dennis Reek, team Vetkuif van 
HSV De Vroegte Wint Heiloo: ‘Het 
was gaaf om aan deze competitie 
mee te doen. De sfeer is top en de 
organisatie steekt goed in elkaar. 
Natuurlijk zijn we wel bloedje 
fanatiek, en met succes. We zijn 
kampioen geworden, vette prijzen 
en een enorme bokaal!’
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Clinic
Voor de jeugd die (beter) wil leren wedstrijdvissen, 
organiseerden we een wedstrijdclinic.

In het wedstrijdbeleid van 
Sportvisserij Nederland, ‘Als team 
naar de top’, is afgesproken dat de 
federaties wedstrijdcoaches gaan 
aanstellen. In september hebben 
we de zeer ervaren wedstrijdvisser 
Simon van der Kolk aangenomen 
als onze wedstrijdcoach. In 
deze nieuwe functie gaat hij 
de wedstrijdvisserij binnen de 
federatie naar een hoger niveau 
tillen, met extra aandacht voor 
jeugdig talent.  

Clubkampioenschap
Het clubkampioenschap, waarbij hengelsport-
verenigingen tegen elkaar vissen, gaat steeds meer 
leven. Zo hadden we in 2018 negen verenigingen aan de 
waterkant met in totaal bijna honderd wedstrijdvissers. 
Helaas vielen de vangsten tegen, maar de sfeer was 
daarentegen fantastisch! Hengelsportvereniging Sikkens 
kon zijn titel niet handhaven en moest de wisselbeker 
afstaan aan hengelsportvereniging Alkmaar e.o. 

Simon: 
‘Ik heb ontzettend veel zin in 
deze job. Nieuwe talenten zoeken, bestaande 
talenten coachen en ervoor zorgen dat er goed 
gevulde en sterke wedstrijden komen. Mijn 
vuurdoop was het mede organiseren van de 
Youth Challenge en het clubkampioenschap. 
Wat een prachtige wedstrijden en zoveel 
wedstrijdvissers op de been. We gaan er iets 
moois van maken!’

We hebben een wedstrijdcoach 
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Hotspots toegankelijk houden
In 2018 is vooral ingezet op het toegankelijk houden 
van de IJmuider pieren en het achterliggende 
sluizencomplex. Belangrijk instrument daarvoor is het 
‘zout-overleg’ dat wij geregeld met Rijkswaterstaat en 
de gemeente Velsen hebben. 

‘Houd je visstek schoon’
Inwoners van Velsen hebben geklaagd over 
‘sportvissers’, die hun troep niet opruimen. Dat was 
aanleiding voor actie van onze kant. Bij verschillende 
rondes langs het Noordzeekanaal bij Velsen-Zuid en 
over de pier van IJmuiden hebben we papieren tasjes 
voor het afval uitgedeeld met daarop de tekst ‘Houd je 
visstek schoon’. Zowel de sportvissers als inwoners van 
Velsen-Zuid waren positief over deze actie. Ook hebben 
boa’s extra 
gecontroleerd 
langs het kanaal.

Zeevissen is een volwassen sport en telt 
in onze regio zo’n 40.000 sportvissers. 
We willen het zeevissen meer op de kaart 
zetten en de jeugd laten kennismaken met 
(wedstrijden) vissen in zee.

Het Jeugdplan zeevissen
We willen graag jonge vissers enthousiast maken voor 
het vissen van wedstrijden aan zee. Deze tak van 
sport vergrijst op dit moment ieder jaar een beetje 
meer. Dat moet anders. Daarom heeft de commissie 
het afgelopen jaar verder gewerkt met het jeugdplan 
zeevissen uit 2017. Het vissen aan zee, zelfs in de 
vorm van wedstrijden, is bij de jeugd niet populair. 
Geld, afstand en het gevaar van de zee zelf zijn slechts 
enkele drempels. Het jeugdplan voorziet erin om die 
drempels te verlagen. Enthousiaste jonge zeevissers 
krijgen kleding, materialen, aas en misschien wel het 
belangrijkste: begeleiding.  

Met het plan in de hand hebben we een ronde gemaakt 
langs de brakke en zoute verenigingen binnen onze 
regio. Dit leverde in eerste instantie een vijftal 
jongeren op met wie we aan het werk zijn gegaan. 
Dat begon met workshops over praktische dingen als 
aas, werpen en het maken van onderlijnen. Daarna is 
aan ieder talent een begeleider gekoppeld en zijn we 
gestart met vissen. Ook wedstrijden en zelfs deelname 
aan de selectiewedstrijden voor het NK. We hebben 
nog geen jeugdkampioenen in ons midden, maar het 
begint er wel minder grijs uit te zien. In 2019 willen we 
op de ingeslagen weg verder met minimaal één zout 
talententeam. 

Zeehengelsport

WE ORGANISEREN STEEDS MEER ‘ZOUTE’ ACTIVITEITEN



15Sportvisserij MidWest Nederland

Zeebaars
Als er over één vis veel gesproken is, dan is het wel de 
zeebaars. In dit dossier houden we nauw contact met 
Sportvisserij Nederland. Tot oktober was er een algeheel 
meeneemverbod. In september kwam de Europese 
verordening dat er tussen 1 april en 31 oktober 2019 
één zeebaars per visser per dag mee naar huis mag. De 
regelgeving rond zeebaars wisselt nogal eens en daarom 
communiceren we de actualiteit naar onze achterban.

Niet alle troep op de pieren is van sportvissers. 

Toch zien we het als onze verantwoordelijkheid 

om zo nu en dan opruimacties te houden. 

Zeevisdag voor sportvissers met een beperking
Voor velen lijkt vissen zo vanzelfsprekend, maar voor 
een kleine groep mensen is dat absoluut niet zo. Zeker 
langs de kust en in het zoute water zijn er weinig 
voorzieningen voor sportvissers met een beperking. 
Onze commissie zeevissen organiseert voor hen daarom 
jaarlijks een visdag. De deelnemers vangen onder 
begeleiding van een ervaren zeevisser onder andere 
bot, tong, zeebaars en wijting. Zowel bij de deelnemers 
als bij begeleiders is het enthousiasme groot en de 
prijsuitreiking is één groot feest.

De jaarlijkse strandvisdag voor de 

jeugd op tweede paasdag in Noordwijk 

is altijd een succes. De vrijwilligers 

van o.a. HSV De Sportvisser maken er 

voor de kinderen een topdag van.

Bram Diepstraten, wethouder Velsen: ‘In Velsen wordt 
veel gevist. Vooral het Noordzeekanaal, het sluizengebied 
en de pieren zijn aantrekkelijke en goed bereikbare 
visstekken. Als wethouder met onder andere sport, 
recreatie en strandzaken in mijn portefeuille heb ik in 
het najaar op plezierige wijze kennisgemaakt met de 
federatie. Door de korte lijnen die er nu zijn kunnen we 
snel informatie en kennis delen. Zo zorgen we samen 
dat Velsen een aantrekkelijke gemeente blijft voor 
sportvissers.’ 
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Illegale aalfuiken
Meldingen van stroperij met beroepsvistuigen geven we 
altijd door aan onze ketenpartner, de NVWA. Zo hebben 
onze boa’s samen met inspecteurs van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in oktober 21 
illegale aalfuiken in beslag genomen bij het gemaal De 
Helsdeur in Den Helder. Dit gebeurde na een melding 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
De fuiken zaten stampvol met wolhandkrab en schieraal. 
(Het is van september tot en met november verboden 
om met aalfuiken te vissen, omdat schieraal in die tijd 
naar de Sargassozee trekt om te paaien.)

Geslaagde actie met milieuagenten Amsterdam
Het milieuteam van de politie Amsterdam hield 
begin oktober samen met diverse ketenpartners een 
grootschalige visserijcontrole in onder meer Aalsmeer, 
Amsterdam, de Ringvaart van de Haarlemmermeer, 
de Gaasperplas en de wateren in het Groengebied 
Amstelland. Met vier teams te water en drie teams op 
het land werd het een succesvolle actie. 

We zijn samen met de hengelsport-
verenigingen verantwoordelijk voor controle 
en handhaving. We werken steeds meer 
samen met andere controlerende instanties 
om onze slagkracht te vergroten. 

Boa’s in loondienst
Sportvissers moeten zich houden aan de Visserijwet en 
de regels van de sportvisserij. Overtredingen zijn de 
echte sportvissers een doorn in het oog. Controle vinden 
zij daarom net als wij erg belangrijk. Ons gemotiveerd 
team van vrijwillige boa’s is dit jaar aangevuld met 
twee betaalde krachten. Die zijn samen met de 
vrijwillige boa’s en verenigingscontroleurs met grote 
regelmaat langs en op het water te vinden. 
Ze controleren op basis van de Visserijwet 1963 op 
de ingebrachte viswateren. Dit is voornamelijk op de 
VISpas maar ook op andere overtredingen, zoals het 
meenemen van ondermaatse vis, het vissen met levend 
aas en het zich niet houden aan de gesloten tijd voor 
aassoorten. (Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van 
mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis of met een 
dode vis vissen.)

Samenwerken bij opsporen
Een van onze speerpunten is om meer samen te werken 
met onze controlerende partners in de handhaving. 
Door samenwerking en onderlinge afstemming 
staan alle partijen sterker, zowel in de eigen als de 
gemeenschappelijke handhaving. Bovendien kunnen we 
van elkaar leren. 

Controle en handhaving

WE WERKEN SAMEN
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Top-3 processen-verbaal 

In 2018 hebben we zeven processen-verbaal naar 
het Functioneel Parket (afdeling milieuzaken van 
het Openbaar Ministerie) gezonden. De officier van 
justitie bepaalt de hoogte van de boete. Het ging om 
overtredingen op het vlak van dierenmishandeling, 
zoals levende karpers die in een plastic tas zaten en 
een levende snoekbaars die op het gras lag. Hierop is 
artikel 2.1 1e  lid, Wet Dieren van toepassing: “Het is 
verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding 
van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar 
is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de 
gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen”.

In totaal zijn er 99 personen gecontroleerd, waarbij 
23 processen-verbaal zijn uitgeschreven, onder andere 
voor het vissen zonder VISpas, vissen met levend aas en 
te snel varen. Twee hengels en een fuik zijn in beslag 
genomen in verband met de gesloten tijd voor paling. 
De politie wil in de toekomst dit soort gezamenlijke 
controles vaker gaan uitvoeren en het toezicht 
verscherpen. 
Eind 2018 is er gestart met groencafés bij het 
milieuteam Amsterdam waarbij groene boa’s kennis 
uitwisselen en gezamenlijke activiteiten afspreken. In 
het voor- en najaar wordt er een gemeenschappelijke 
controleactie gehouden. 

Presentjes en prenten voor vissers rond 
Den Helder
Verenigingscontroleurs zijn de ogen en oren langs de 
waterkant. Zo ook rond Den Helder, waar we met een 
controleur van HSV Den Helder veertig vissers hebben 
gecontroleerd. Vrijwel allemaal hadden zij de zaken 
prima op orde en kregen ze hiervoor een aardigheidje 
van de hengelsportvereniging. Twee vissers werden 
op heterdaad betrapt op het vissen met levend aas. 
In plaats van het presentje kregen zij elk een proces-
verbaal van € 380,00. Controle en handhaving is en 
blijft noodzakelijk. Ook komend jaar zullen onze boa’s 
weer controleren op en langs de viswateren die in de 
gezamenlijke lijst van viswateren staan. 

Vissen zonder schriftelijke toestemming (VISpas) 
(€ 140,00 + € 9,00 administratiekosten)

Vissen met levend aas (€ 380,00 + € 9,00 
administratiekosten)

Niet onmiddellijk terugzetten van ondermaatse vis 
(de officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete)

Een aantal van onze boa’s heeft een fijne en 

leerzame boa-praktijkdag gehad, jaarlijks 

georganiseerd door de Gelderse Stichting 

Groennetwerk. In Tongeren (Veluwe) losten 

ze met de andere deelnemers allerlei 

casussen op. Wij hebben een convenant 

met het Groennetwerk met als doel 

kennisuitwisseling en samenwerking in de 

handhaving. De stichting coördineert de 

gezamenlijke acties die een paar keer per 

jaar plaatsvinden. 
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Nationale Hengeldag
De laatste zaterdag in mei is Nationale Hengeldag, de 
start van een nieuw sportvisseizoen. Veel verenigingen 
organiseren op die dag een activiteit waarbij iedereen 
welkom is en kennis kan maken met de hengelsport. 
Een inventarisatie van de activiteiten hebben we naar 
lokale en regionale media gestuurd en op onze website 
en social media gezet. Zo ontstaat er aandacht voor 
de sportvisserij in de regio en worden we steeds meer 
zichtbaar.

Succes met online promotiecampagne
Samen met Sportvisserij Nederland en een marketing-
bureau hebben we online promotiecampagnes 
ontwikkeld. Onderwerp waren de VISpas, mooie vis-
stekken, de activiteiten tijdens Nationale Hengeldag en 
jeugdvisdagen. Uiteindelijk ging het om het zichtbaar 
maken van de sportvisserij. 
Vanuit Sportvisserij Nederland is met interesse gekeken 
naar deze campagne omdat het afweek van hun eigen 
‘gebruikelijke’ online VISpascampagne. De resultaten 
(doorklikken op banners) zijn bovengemiddeld 
en daarmee kunnen we stellen dat het geslaagde 
campagnes waren. 

Er gebeurt heel veel in de wereld van 
de sportvisserij. Goede en gerichte 
communicatie over wat wij doen is belangrijk 
om het sportvissen en de activiteiten die we 
organiseren zichtbaar te maken.

Zichtbaar worden
Veel mensen kennen wel een sportvisser in hun 
omgeving, maar als je gaat vertellen hoe groot en 
goed georganiseerd de sportvisserij is dan zie je vaak 
verbaasde gezichten. Daarom willen we de impact, 
omvang en de organisatie van de sportvisserij laten 
zien aan de samenleving en de politiek. Dit doen we 
op allerlei manieren. We zetten volop social media in, 
versturen persberichten, nodigen pers en politici uit 
bij onze activiteiten en gaan naar overheden en andere 
organisaties. Eind 2018 hebben we de eerste nieuwsbrief 
voor overheden, groene organisaties en externe relaties 
gemaakt. Via deze nieuwsbrief laten we beleidsmakers 
kennismaken met de sportvisserij en de economische en 
maatschappelijke belangen ervan.

Over vrijwel alle activiteiten maken we persberichten die 

vaak worden overgenomen in de lokale en regionale media. 

Ook leiden onze persberichten vaak tot interviews op radio 

en tv.

Communicatie

WE HEBBEN WAT TE VERTELLEN

Zeeviswedstrijd in Wijk aan Zee
202 weergaven 
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Contact met onze leden
De ALV is het formele moment waarop we onze leden 
spreken, maar daarnaast stemmen we op allerlei 
manieren met elkaar af. Na iedere bestuursvergadering 
van de federatie gaat er een nieuwsbrief naar de 
verenigingsbesturen. Onze adviseurs zijn veel op pad 
en horen wat er in de verenigingen speelt. Daarnaast 
wisselen we van gedachten met onze achterban op 
thema- en visieavonden van verenigingen. Toch hebben 
we het gevoel dat we niet iedereen bereiken; we zien 
en horen meestal dezelfde mensen. Daarom is het 
bestuur dit jaar de regio ingetrokken om met kleine 
groepjes verenigingsbestuurders om de tafel te zitten. 

Social media strategisch inzetten
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter: social media 
zijn niet meer weg te denken. Ook wij maken dan ook 
volop gebruik van deze kanalen bij onder andere het 
promoten en zichtbaar maken van onze activiteiten. 
Maar hoe zet je die middelen nu zo effectief en 
effi ciënt mogelijk in? Die vraag houdt velen van ons 
bezig, ook de federaties en Sportvisserij Nederland. 
Daarom heeft Sportvisserij Nederland eind 2018 een 
social media-expert in de arm genomen om strategieën 
in kaart te brengen. We denken mee en leveren input op 
de concepten zodat er een gezamenlijke strategie van 
Sportvisserij Nederland en de federaties ontstaat.

Vrijwilligers gevonden voor Stichting Viscentra 
gehandicapten 
Bij Fort Abcoude ligt het viscentrum voor gehandicapten 
verscholen in het groen. Misschien wel wat te veel 
verscholen want het viscentrum was dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Voor zo’n mooie organisatie 
moet het toch lukken om mensen te vinden. Na een 
verhaal over deze unieke vislocatie op onze site en een 
kleine campagne op Facebook en Instagram heeft het 
centrum er een aantal vrijwilligers bij gekregen.
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Bestuur & werkorganisatie

Caroline Doesburg
2e secretaris

Marco Roest
jeugd

Ron Gatowinas
zeevissen & controle

Piet van Berkel
wedstrijden

Bram van Wijk
visstandbeheer

Frits Jager
voorzitter

Kees Schotanus
secretaris

Arjan Frerichs
penningmeester

Jan vd Bovenkamp
2e voorzitter

Ton Leijen
controle

Yvonne Lefeber
administratie

Sijmen van den Berg
administratie

Reinout Scheffers
Boa

Jan Spel
Boa

Peter Duijnhoven
adviseur jeugd

Esther van der Veur
adviseur communicatie

Tom Voorhamm
adviseur

Daniël Weijers
junior adviseur

Maikel van Breugel
adviseur

Jorke Wessels
adviseur

Natasja Voordewind
adviseur controle & handhaving

Jan Kamman
interim directeur

Carmita Timmermans
financiële administratie 

Wendy Boonstra
administratie

Suzanne Brandjes
administratie

Irma de Jong
administratie
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Kerngetallen financiën 

Cijfers VISpas

VISpas
Jeugd 
VISpas

ZeeVISpas Extra VISpas totaal stijging

2017 117.086 9388 186 5797 132.457

2018 119.090 8640 179 5983 133.892 1,08%

 Kerngetallen financiën 2018

Inkomsten 2018 2017
x1.000 x1.000

Afdrachten 998 784

Toestemmingen 143 138

Overige inkomstem 59 79

Totale inkomsten 1.200 1.001

Uitgaven 2018 2017
x1.000 x1.000

Personeel 525 539

Huisvesting 54 52

Bestuurskosten 45 41

Communicatie en Promotie 38 22

Visrechten 111 118

Commissies 94 75

Controle 115 160

Overige kosten 156 102

Totale uitgaven 1.138 1.109
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Wedstrijdcommissie 
 W. van de Kamp
 J. Rondhuis († februari 2019)
 A. van den Hazel
 L. Harmsen
 C. Emmaneel
 R. Emmaneel
 C. Knoppen
 P. Petiet
 S. van der Kolk
 P. van Berkel
 
Baarscommissie West
 C. Hogeterp
 B. de Hond
 M. Kok
 
Commissie ‘baarsvisser van het jaar’
 M. Kok

Karpercommissie 
 S. van Anrooij
 M. Merk
 M. Tijssen
 B. Slot
 R. van de Craats

Financiële commissie 
 D. Wever
 J. Golstein
 T. de Booij
 
 

Commissie ter verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden   
 P. Breedijk
 G.J. Rebel
 S. van Anrooij

Jeugdcommissies 
Noord
 A. Teunen
 M. Sijm
 P. Oostwouder
 
West
 A. v.d. Helder
 H. Zonneveld
 J. Twisk
 A. Slotboom
 
Randmeren
 J. v.d. Bovenkamp
 
Gooi & Eemland
 L. Harmsen
 B. Kors 

Commissie Zeevissen 
 R. Gatowinas
 J. van der Bilt
 M. Noort
 J. van ’t Veer
 R. Hagedoorn (agendalid)
 A. Heijblok
 D. Weijers
 L. Snoeijs
 C. van Houten

Commissie van Beroep
 A. van Steenhoven
 O. Koppen
 P. van Laar
 

Commissies
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Wedstrijdcommissie 
 W. van de Kamp
 J. Rondhuis († februari 2019)
 A. van den Hazel
 L. Harmsen
 C. Emmaneel
 R. Emmaneel
 C. Knoppen
 P. Petiet
 S. van der Kolk
 P. van Berkel
 
Baarscommissie West
 C. Hogeterp
 B. de Hond
 M. Kok
 
Commissie ‘baarsvisser van het jaar’
 M. Kok

Karpercommissie 
 S. van Anrooij
 M. Merk
 M. Tijssen
 B. Slot
 R. van de Craats

Financiële commissie 
 D. Wever
 J. Golstein
 T. de Booij
 
 

Commissie ter verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden   
 P. Breedijk
 G.J. Rebel
 S. van Anrooij

Naam Plaats
AHV Vislust Aalsmeer
HSV De Sander Akersloot
HSV Alkmaar e.o. Alkmaar
HSV Almere Almere
HSV Alphen Alphen aan de Rijn
HSV 't Snoekje Amerongen
HSV Amersfoort Amersfoort
Amsterdamse Hengelsport Vereniging Amsterdam
HSV De Dobber Andijk
Fly out Vliegvisvereniging Anna Paulowna
HSV Veredeling Zij Ons Doel Assendelft
HSV De Brasem Austerlitz
HSV De Snoekbaars Baarn-Soest
HSV Barneveld Barneveld
HSV Vischlust Barsingerhorn
HSV De Schele Pos Bennekom
HSV De Karper Bergen
HSV Kennemerland Beverwijk
GWPU (Gewest. Pachtcie Utrecht) Bilthoven
HSV Vrolijke Visser/het Grootslag Bovenkarspel
HSV De Eendracht Burgerbrug
HSV Naarden-Bussum Bussum
HSV Castricum Castricum
Viscollege De Hengelaar De Rijp
HSV Den Helder Den Helder
HSV De Rietvoorn Doorn e.o. Doorn
HSV Edam '68 Edam
HSV Voor Ons Plezier Ede
HSV De Zwarte Schapen * Ede
HSV NN Ede Ede
HSV De Poepenkolk Elburg
HSV Ons Genoegen Enkhuizen
HV Haarlem e.o. Haarlem
HSV De Snoek Harderwijk
HSV De Goudwinde Harskamp
HSV het Snoekje Heemskerk
HSV VIOD Heerhugowaard
HSV De Vroegte Wint Heiloo
HSV Hilversum Hilversum
HSV De Snoek Hippolytushoef
HSV Wieringen Hippolytushoef
HSV Klokkeweel Hoogkarspel
HSV De Eindsprint Hoogmade
Hoornse Hengelaars Bond Hoorn
HSV IJZZV IJmuiden
HSV Brittenburgh Katwijk
HSV Krommenie e.o. Krommenie
HSV Landsmeer - Den Ilp Landsmeer
HV Lelystad-Dronten Lelystad
HSV Limmen Limmen
Sportviscentrum Loosdrecht Loosdrecht
Viscollege VNK Medemblik
HSV De Ringdijk Middenbeemster
HSV Vislust Monnickendam
HSV De Toekomst Nederhorst den Berg
HSV 't Scharretje Nibbixwoud

Naam Plaats
HSV De Niedorpen Nieuwe Niedorp
HSV De Vaart Poscar Nieuwegein
Vissersver. Nieuwkoop en Noorden Nieuwkoop
HSV Hoop Op Geluk Nijkerk
HSV De Vrije Visser Noordwijk
HSV De Sportvisser Noordwijk
HSV De Arnoud Noordwijkerhout
HSV Obdam e.o. Obdam
HSV Ons Aller Belang Oostzaan
HSV De Poel Oudesluis
HSV Afdeling XI Purmerend Purmerend
HSV Renswoude Renswoude
HSV De Voorn Rhenen
HSV Rijnsburg Rijnsburg
HSV Sikkens Sassenheim
HSV De Baars Schagen
HSV Hollands Kroon Slootdorp
HSV De Brasem Ter Aar
HSV De Leede Teylingen
HSV De Ondermaatse Twisk
AHB Uitgeest Uitgeest
Alg. Utrechtse Hengelaars Vereniging Utrecht 
HSV De Rietvoorn Veenendaal
HSV Velsen Velsen
HSV Puttersvreugd Venhuizen
Algemene Weesper Hengelaars Bond Weesp
HSV Oefen Geduld Wervershoof
HSV Willem Barendsz Wervershoof
HSV 't Voorntje Wieringerwaard
HSV Wilnis Wilnis
HSV De Rijnstreek Woerden
HSV Ons Genoegen Woudenberg
HV Zaanstreek Zaandam
HSV ZHV Seagull Zaandam
HSV Esox '55 Zaandijk
Zeevisvereniging Zandvoort Zandvoort
HSV Ons Stekkie Zeewolde
HSV Zegveld Zegveld
Zeister Hengelaars Vereniging Zeist
HSV Langedijker Sportvissers e.o. Zuid-Scharwoude
Zeevisvereniging Zandvoort Zandvoort

GWPU (Gew. Pachtcie Utrecht) Bilthoven
Hengelsportvereniging:
 - Breukelen
 - Maarssen
 - Montfoort
 - De Bilt
 - Lopikerwaard

Buitengewone leden:
Stichting Viscentra Gehandicapten Abcoude
NVGS Nederlandse Vereniging 
Gehandicapte Sportvissers Kwadijk

KSN Karper Sportvisserij Nederland Leerdam
* per 31/12/2018 opgeheven
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Fotografie 
  Anton van Daal, 
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  Frank van der Burg,
  Sportvisserij Nederland,
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