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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 700.000 

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

grootste sportbond van Nederland! 

 

De coronacrisis heeft vissen nóg populairder gemaakt. Sportvisserij Nederland kreeg liefst 

120.000 extra leden in het afgelopen jaar, een stijging waar menig sportbond jaloers op is. Ook 

wij, Sportvisserij MidWest Nederland, zien een forse 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. 

 

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

voorlichting. 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. 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 2020 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! 



 

4 
 

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.  

 

Wat doen de boa’s? 

Boa’s controleren op de VISpas en letten op stroperij. Om te vissen heb je een VISpas nodig. Bij 

de VISpas hoort een app of boekje, waarin naast de toegankelijke viswateren ook de regels voor 

het sportvissen staan. Bijvoorbeeld over minimummaten van vis of perioden waarin niet gevist 

mag worden, maar ook over parkeren en afval opruimen. In 2020 zijn er 4.826 controles gedaan, 

72 waarschuwingen uitgedeeld en is 174 keer proces-verbaal opgemaakt. 

 

Steeds beter toezicht 

Sportvisserij Midwest Nederland heeft drie betaalde en twaalf vrijwillige boa’s in dienst. Zij zijn 

allemaal beëdigd en wettelijk bevoegd om op te treden. Bekeuringen uitschrijven is zeker geen 

hoofddoel, maar blijkt soms wel noodzakelijk. Onze boa’s werken veel samen met de boa’s van 

andere (groene) organisaties en met de politie. Naast gezamenlijke controleacties delen zij ook 

kennis. Op die manier neemt de kwaliteit van het toezicht in het buitengebied toe. 
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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 en 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 om met zorg en respect om te gaan met flora en fauna. 

 

Stoppen met lood 

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

aan het terugdringen van het loodgebruik in de hengelsport. Het doel van deze Green Deal 

Sportvisserij Loodvrij is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Voor 2021 is 

een reductie van 30 procent het doel. Met uitgebreide bewustwordingscampagnes en pilots wordt 

hard gewerkt aan de vermindering van het loodgebruik. Het European Chemical Agency (ECHA) 

wil de verkoop en het gebruik van lood in de hengelsport binnen enkele jaren aan banden 

leggen. Dit zal de ontwikkeling van loodalternatieven in een stroomversnelling brengen. 

 

Vissen beschermen 

Samen met de verenigingen zetten we ons in voor een goed beheer van water en visstand. We 

adviseren overheden en andere organisaties over zaken als vissenbossen, visvriendelijk maaien, 

visplekken, natuurvriendelijke oevers, calamiteitenteam en vissenuitzet. We werken samen met 

waterschappen aan pilots loodvrij vissen en willen dat ook met gemeenten en provincies gaan 

doen. 

 

Onderzoek Zuidelijke Randmeren  

Het ecosysteem in de Zuidelijke Randmeren is de afgelopen jaren drastisch veranderd. In het 

heldere en plantenrijke water is de visstand afgenomen. Daar past een nieuw, duurzaam 

visserijgebruik bij.  

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

2022 een vierjarig onderzoek naar de visstand. Sport- en beroepsvisserij werken samen in dit 

onderzoek, waarbij vier jaar lang geen vis wordt geoogst door de beroepsvisserij.  

 

De unieke samenwerking tussen 

sportvisserij en beroepsvisserij duurt 

inmiddels ruim twee jaar. De voorlopige 

resultaten laten onder andere zien dat 

brasem veel meer van en naar 

aanliggende wateren migreert dan werd 

verwacht. Over een jaar worden alle 

resultaten van dit vierjarig onderzoek 

verwacht. 
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Visstandbeheer 

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

hengelsportverenigingen, waterschappen, provincies, gemeenten en verschillende andere 

(groene) organisaties. 

 

Visuitzet 

Dankzij onze karpercommissie en haar Masterplan Karperuitzet zijn er ook dit jaar weer in allerlei 

wateren prachtige karpers uitgezet. In het Geestmerambacht hebben we begin 2021 ook forellen 

uitgezet. 

 

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). 

 

VBC’s 

Ook in 2020 hebben we aan visstand- en viswaterbeheer gewerkt binnen 

visstandbeheercommissies (VBC’s). De meeste VBC’s zijn inmiddels vertrouwd geraakt met online 

vergaderen.  

De VBC HNK (Hollands Noorderkwartier) is een aparte vermelding waard. Na een pauze van twee 

jaar is deze VBC nieuw leven ingeblazen met een officiële herstart in september. Samen met zes 

enthousiaste sportvisserijvertegenwoordigers uit de hengelsportverenigingen behartigen we de 

belangen van de sportvisserij in deze regio. 

Binnen de VBC HDSR (De Stichtse Rijnlanden) hebben we gewerkt aan een nieuwe nota 

visstandbeheer. Ook ligt er een ‘Vissen in nood-protocol’ in concept. De definitieve versie volgt in 

2021. 

 

Contacten met de beroepsvisserij 

We hechten aan goede samenwerking met de beroepsvisserij, nu en in de toekomst. Daarom 

hebben we nieuwe contacten gelegd en oude contacten aangehaald. De samenwerking in het 

onderzoek Zuidelijke is hiervan een prima voorbeeld. 
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Calamiteitenteam 

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

 

In droge zomers of juist na hevige regenval 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.  

Met de waterschappen Vallei en Veluwe en Stichtse Rijnlanden hebben we een calamiteitenplan 

gemaakt. Ook met andere waterschappen gaan we hierin samenwerken. 

In 2020 is ons calamiteitenteam verschillende keren in actie gekomen. Door het warme 

zomerweer kwamen her en der vissen in nood. Er zijn vissen gered in onder andere de parkvijver 

in Scherpenzeel. 
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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. 
 

Vislessen  

Door corona konden de meeste vislessen op basisscholen in 2020 helaas niet doorgegaan. 

Desondanks hebben we in het najaar nog negen vislessen kunnen organiseren. 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. 

Samen met Sportvisserij Nederland bieden we het hele jaar door cursussen aan vrijwilligers van 

verenigingen om VIScoach of VISmeester te worden.  

 

Oprichting jeugdraad 

Wie weet beter waar jongeren behoefte aan hebben dan jongeren zelf? Daarom hebben we sinds 

2020 een jeugdraad. Hierin zitten jongeren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Ze adviseren en 

dragen een steentje bij aan de organisatie van activiteiten. 

 

In 2020 is de jeugdraad van Sportvisserij MidWest Nederland opgericht. De raad bestaat uit 

zeven enthousiaste jongeren, in leeftijd variërend van 14 tot 20 jaar. Deze jongeren helpen ons 

bij het bedenken en organiseren van activiteiten die aansluiten op hun wensen en behoeften. En 

bij het communiceren en promoten hiervan en van sportvissen in het algemeen onder jongeren 

tussen de 14 en 18 jaar. De jeugdraad voorziet ons van waardevolle informatie over wat 

jongeren bezighoudt, hoe we hierop kunnen inspelen en hoe we ze het beste kunnen bereiken en 

enthousiasmeren. 

 

Jeugdkarperkamp 

Nog nooit was het karperkamp voor de 

jeugd zo populair als dit jaar. De 

deelnemers tussen de 12 en 17 jaar 

leerden een weekend lang de fijne 

kneepjes van het karpervissen onder 

begeleiding van onze karpercommissie. 

Ook kregen zij een mooie goodiebag 

met de nieuwste loodalternatieven.  
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Vissen is gezond 

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

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

gelukkig. Jonge sportvissers laten de spelcomputer 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 

In het project Samen Vissen (Vissen met ouderen) gaan vrijwilligers van de 

hengelsportvereniging met bewoners van zorgcentra naar de waterkant om te vissen. Een 

fantastische manier om mensen te laten genieten in de natuur. Het levert mooie momenten op. 

We doen dit samen met IVN (Instituut voor Natuureducatie).  

In februari 2020 hielden we een informatieavond over Samen Vissen. Veel enthousiaste 

vrijwilligers hebben zich toen aangemeld. Helaas hebben we vervolgens het vissen met ouderen, 

net als veel andere activiteiten, niet in praktijk kunnen brengen. 

 

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 hebben 

we verenigingen gestimuleerd om aansluiting te zoeken bij het lokaal sportakkoord van de 

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

 

Team S.V.E.T. 

Team S.V.E.T. (Sporten voor een Toekomst) biedt kwetsbare burgers van Utrecht sport- en 

beweegactiviteiten aan. Het is een vrijwilligersorganisatie van ervaringsdeskundigen. Mensen die 

ooit wegens een kwetsbaarheid bij het sportaanbod zijn terechtgekomen en zo de regie over hun 

leven hebben heroverd. De vrijwilligers van Team 

S.V.E.T. geloven dat sport mensen kan inspireren en 

ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.  

 

Deelnemers kampen met dak- of thuisloosheid, 

verslavingsproblematiek of geestelijke 

gezondheidsklachten, zoals depressie of burn-out.  

Door de sportactiviteiten krijgen ze meer aandacht voor 

persoonlijke en sociale hygiëne, contacten en 

vriendschappen. Dat kan eventueel ook leiden tot 

persoonlijke ontwikkeling door opleidingen. 

 

Team S.V.E.T. is een samenwerking met de Utrechtse 

hengelsportvereniging AUHV en Sportvisserij Nederland 

aangegaan om deelnemers ook de mogelijkheid te 

bieden te gaan vissen. De sportvisserij zorgt voor 

opleiding, materialen en een VISpas. 
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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 2020 bracht teleurstellingen op sportgebied, met 

wedstrijdverboden, uitgestelde wedstrijden en wedstrijden zonder publiek. Tussen de 

coronamaatregelen door zijn er enkele wedstrijden geweest in 2020: 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 2020 is het noodgedwongen gebleven bij trainingen.  
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Versterken verenigingen 

Onze hengelsportverenigingen delen zoveel mogelijk viswater met elkaar. Dit jaar is het aantal 

wateren waar je met een VISpas mag vissen verder uitgebreid. Nog meer water waarin iedere 

sportvisser met een VISpas mag vissen. Behalve met de inbreng van nieuw viswater 

ondersteunen wij de verenigingen op tal van andere terreinen. 

 

VISparels  

Een VISparel is een water in de wijk met een specifieke hengelfunctie. Het is een toegankelijk 

water met een goede kans op een leuke vangst, met plaats voor tien tot twintig sportvissers. 

Hierdoor zijn ook kleinschalige 

jeugdactiviteiten en visuitjes met bewoners 

van zorginstellingen mogelijk. Sportvisserij 

Nederland wil in elke wijk en elk dorp een 

VISparel realiseren. Zo kunnen kinderen 

veilig leren vissen en is er een visstek voor 

álle wijkbewoners, dus ook ouderen en 

mensen met een handicap. Een VISparel is 

ook dé plek om samen met je kind te 

genieten van fraaie waternatuur in de wijk. 

Er zijn inmiddels VISparels geopend in Ede 

en Veenendaal. Ook bij het Heemtmeer in 

Noord-Holland prijkt het bord VISparel.  

 

Sportvisserijvoorzieningen 

We werken veel samen met waterschappen, provincies en gemeenten als het gaat om 

sportvisserijvoorzieningen. Vaak wordt onderhoud gecombineerd met het aanleggen van 

voorzieningen. Zo zijn bijvoorbeeld in het kanaal Alkmaar-Kolhorn een wedstrijdtraject en een 

steiger voor vissers met een handicap aangelegd. Bij Hilversum is in het Hilversums Kanaal een 

nieuw wedstrijdtraject met stelconplaten aangelegd.   

 

Omgevingsvisie 

De Omgevingswet en de omgevingsvisie gaan ook over de toegankelijkheid en bevisbaarheid van 

viswater en raken daarmee direct de sportvisserij. We hebben voor onze verenigingen een 

routekaart gemaakt waarmee ze eenvoudig aansluiting kunnen vinden bij de omgevingsvisie van 

de gemeente. Ook adviseren we hengelsportverenigingen hoe ze hun lokale belang kunnen 

vastleggen in de omgevingsvisie.  

 

Zorgvuldig omgaan met opwekking duurzame energie 

Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders werken vanuit het klimaatakkoord 

samen aan regionale energiestrategieën (RES’en). Een regionale energiestrategie biedt groene 

kansen en duurzame energie heeft de toekomst. De sportvisserij staat achter het opwekken van 

duurzame energie. Tegelijkertijd maakt Sportvisserij MidWest Nederland zich net als 

Natuurmonumenten en de Vogelbescherming zorgen over de mogelijk negatieve effecten van 

windmolens en zonnepanelen op natuur en landschap, flora, fauna, onderwaterecologie en 

recreatie. 

De sportvisserij vraagt overheden om zorgvuldige te bepalen waar wind- en zonne-energie 

zonder nevenschade opgewekt kan worden. Liefst zo min mogelijk in natuur, landschap en 

wateren. Over de invloed van zonneparken op bijvoorbeeld onderwaterecologie is nog weinig 

bekend. Daarom vragen wij om daar eerst meer onderzoek naar te doen.  
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Belangenbehartiging 

Iedereen kent wel een sportvisser. Als sportvissers hebben we een vaste plaats in de 
samenleving. Toch vragen overheden soms niet om onze inbreng. Daarom zijn we proactief: we 
praten mee over beleid en brengen onze standpunten naar voren.  
 

We laten van ons horen 

We zien nog steeds dat overheden over ons praten in plaats van met ons. Niet uit onwil, maar uit 

onbekendheid met de sportvisserij. Daarom hebben we met online presentaties, informatieve 

mailingen en inspraakrondes de verbinding gelegd met provincies, waterschappen en gemeenten. 

Dit leidt tot mooie samenwerking bij waterbeheer, maaibeleid (natuurvriendelijke oevers), de 

Regionale Energie Strategie (RES), de omgevingsvisie of het sportakkoord. 

 

Workshop Lobby Lokaal 

De omgevingsvisie, het lokaal sportakkoord en de RES zijn onderwerpen waar 

hengelsportverenigingen mee te maken krijgen. De weg naar de gemeente is niet voor iedere 

verenigingsbestuurder even gemakkelijk. Daarom hebben we in 2020 samen met de Stichting 

Lobby Lokaal voor onze verenigingen workshops Lobby Lokaal georganiseerd.  
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Zeehengelsport 

Veel van onze sportvissers vissen ook op zee. Op zee gelden andere regels, zo heb je er 

bijvoorbeeld geen VISpas nodig. Toch zijn de uitdagingen voor zoet en zout wel vergelijkbaar.  

 

Actief op alle fronten 

De commissie Zeevissen inventariseert wensen en klachten van zeesportvissers. Die vertalen we 

naar oplossingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Zo organiseren we opruimacties op 

druk beviste locaties en dragen we zorg voor controle op de sportvisserij langs de kust. We zijn 

actief in overleg met overheden als Rijkswaterstaat en de kustgemeenten om het belang van 

zeesportvissen duidelijk op de kaart te zetten. 

Verder organiseert de commissie regionale wedstrijden en heeft ze een jeugdplan waarin ‘zoute’ 

talenten onder begeleiding van een coach de kans krijgen zich naar de top te vissen.   
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Organisatie 

Bestuur en werkorganisatie per 31-12-2020 

 

Sportvisserij MidWest Nederland 

Populierenlaan 78, 1911 BM, Uitgeest 

 0251 – 318882 

info@sportvisserijmidwestnederland.nl 

 

www.sportvisserijmidwestnederland.nl 

http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/

