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Inleiding  

Op het Volkerak-Zoommeer wordt gevist door zowel sport- als beroepsvissers. Sportvisserij Zuidwest 

Nederland heeft een machtiging van het ministerie van LNV waarmee het voor VISpashouders is toegestaan 

om met hengels op het Volkerak-Zoommeer te vissen. Daarnaast worden aan de Vereniging van 

Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer door het ministerie van LNV toestemmingen uitgegeven voor de 

fuikenvisserij op aal, wolhandkrab en bot en de zegenvisserij op brasem, snoekbaars en harder. In de 

verschillende machtigingen en toestemmingen is als voorwaarde opgenomen dat Sportvisserij ZWN en de 

Vereniging van Beroepsvissers verplicht zijn om zitting te nemen in een visstandbeheercommissie (VBC) en 

gezamenlijk een Visplan op te stellen, waarin invulling wordt gegeven aan een planmatige en duurzame 

visserij.  

Sportvisserij ZWN en de Vereniging van Beroepsvissers hebben afgesproken om onttrekkingen van 

snoekbaars (sport en beroep) en brasem (beroep) zo goed mogelijk te registreren om het visserij- en 

visstandbeheer waar nodig bij te kunnen stellen. De (twee) beroepsvissers die in de winterperiode (1 oktober 

t/m 31 maart) met de zegen op brasem en snoekbaars (bijvangst) vissen, houden van elke visdag een 

uitgebreide registratie bij. Sportvissers die snoekbaars voor eigen consumptie willen onttrekken uit het 

Volkerak-Zoommeer, dienen naast de VISpas in bezit te zijn van een zogenaamde 

snoekbaarsonttrekkingsvergunning van Sportvisserij ZWN. Zonder deze vergunning is het – in tegenstelling 

tot het gros van de Nederlandse viswateren – niet toegestaan om snoekbaars te onttrekken. Sportvissers die 

geen snoekbaars willen onttrekken, hebben enkel een VISpas nodig om op het Volkerak-Zoommeer te 

kunnen vissen. De houder van deze thans gratis snoekbaarsonttrekkingsvergunning is verplicht om elke 

visdag een registratie van vangsten van roofvis en onttrekkingen van snoekbaars bij te houden. Op deze 

manier wordt een volledig beeld verkregen van de onttrekkingen van sport- en beroepsvisserij. 

Deze rapportage geeft inzicht in de onttrekkingen van snoekbaars, de vangsten van andere roofvissoorten en 

de ontwikkelingen op dit vlak van de afgelopen 10 jaar. Omdat sportvissers die géén snoekbaars onttrekken 

(de zogenaamde “catch&release” of de specialistische snoek- en/of baarsvissers) niet via deze registraties 

hun hengelvangsten bijhouden, geeft deze rapportage geen volledig beeld van de roofvissportvisserij op het 

Volkerak-Zoommeer.  

Regels en voorwaarden 

Naast de algemene voorwaarden van de VISpas en de specifieke voorwaarden die gelden voor het Volkerak-

Zoommeer, dienen mensen die middels een snoekbaarsonttrekkingsvergunning snoekbaars voor eigen 

consumptie willen vangen en meenemen zich aan de volgende voorwaarden te houden: 

- Aanvragen van de snoekbaarsonttrekkingsvergunning geschiedt via de webwinkel van Sportvisserij 

ZWN; 

- Maximaal 2 snoekbaarzen meenemen per dag met inachtneming van de wettelijke minimummaat van 

42 cm en de door Sportvisserij ZWN ingestelde maximummaat van 70 cm; 

- Iedere visdag dienen datum, visduur, aantal hengels, viswater, lengteklasse van snoekbaars, aantal 

meegenomen snoekbaarzen, aantal gevangen baarzen en snoeken te worden geregistreerd op de 

vangstregistratiekaart (zie voorbeeld afbeelding 1) die bij de snoekbaarsonttrekkingsvergunning wordt 

verstrekt; 

- De snoekbaarsonttrekkingsvergunning dient voor 15 januari van het volgende jaar te worden 

geretourneerd. 

Indien de snoekbaarsvergunning niet tijdig wordt geretourneerd, komt de sportvisser het volgende jaar niet in 

aanmerking voor het onttrekken van snoekbaars.  

 



3 

 

 
Afbeelding 1: Voorbeeld vangstregistratiekaart roofvis voor houders van een snoekbaarsonttrekkingsvergunning. 

 

Deelnemers aan de hengelvangstregistratie 

In 2017 is het aantal verstrekte snoekbaarsontrekkingsvergunningen sterk gestegen ten opzichte van de 

voorgaande jaren, zie ook tabel 1. 73% van de uitgegeven vergunning is geretourneerd. Hiervan waren er 50 

blanco (niet gevist) en 19 onjuist of onvolledig ingevuld. Voor de rapportage waren 236 registraties bruikbaar. 

Tabel 1: Gegevens houders snoekbaarsonttrekkingsvergunningen 

Jaar 
Aantal verstrekte 

vergunningen 

Aantal retour en 
correct ingevulde 

registraties Percentage 

2007 600 252 42 
2008 415 216 52 
2009 389 258 66 
2010 374 204 55 
2011 252 165 65 
2012 215 165 77 
2013 331 191 58 
2014 215 170 79 
2015 313 198 63 
2016 354 250 71 
2017 415 236 57 

 

Alle in deze rapportage gepresenteerde cijfers in teksten, tabellen en grafieken zijn op basis van de 236 

correct en tijdig geretourneerde registraties.  

In 2017 werd door deze groep sportvissers in totaal 1741 dagen gevist. Gemiddeld was dit ruim 7 dagen per 
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sportvisser per jaar. Een gemiddelde vissessie duurde 6,0 uur en er werd gemiddeld met 1,7 hengel gevist. 

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de afgelopen jaren.  

Herkomst sportvissers 

Net als de afgelopen jaren komt het overgrote deel (>50%) van de sportvissers met een 

snoekbaarsonttrekkingsvergunning uit België. Sinds 2015 zien we een sterke toename aan Duitse 

sportvissers met een snoekbaarsonttrekkingsvergunning.   

 

Grafiek 1: Deelnemers snoekbaarsonttrekkingsvergunningen per land (links) en relatieve verdeling over de landen in 

2017 (rechts). 

 

Vangsten en onttrekkingen snoekbaars 

In 2017 hebben de houders van de snoekbaarsonttrekkingsvergunningen in totaal 5287 snoekbaarzen 

gevangen, waarvan er 4033 “maats” (tussen de 42 en 70 cm) waren.  

NB voor 2012 was er geen maximummaat en van 2013 t/m 2016 was de maximummaat 75 cm voor zowel 

sport- als beroepsvissers.  

De gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaars bedroeg in 2017 53,5 cm. Op de vangstregistratiekaart 

kan niet worden aangegeven welke lengte de meegenomen snoekbaars heeft. Om toch de totale onttrekking 

van snoekbaars uit te kunnen rekenen, is de gemiddelde lengte van gevangen “maatse” snoekbaars 

uitgerekend. Deze gemiddelde lengte was 56,0 cm. Bij deze lengte heeft een snoekbaars een gewicht van 1,6 

kg (Bron: Kennisdocument snoekbaars, Sportvisserij Nederland 2007). De totale onttrekking bedroeg in 2017 

902 stuks met een totaal gewicht van circa 1450 kg. Op het totaal van circa 6150 hectare bedraagt de 

onttrekking door sportvissers slechts 0,25 kg snoekbaars per hectare. 

 

NB hierbij dient te worden aangetekend dat – zoals op pagina 3 “Deelnemers aan hengelvangstregistratie” is 

beschreven – een deel (in 2017 circa 27%) van de uitgegeven snoekbaarsonttrekkingsvergunningen niet is 

geretourneerd. Onbekend is of de houders van deze vergunningen hebben gevist en snoekbaars hebben 

onttrokken. De werkelijke onttrekking van sportvissers zou dan ook enkele tientallen procenten hoger kunnen 

liggen. 

De grootste gevangen snoekbaars van 2017 had een lengte van 113 cm (!). 
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Tabel 2: Aantallen gevangen en aantallen onttrokken snoekbaarzen door de jaren heen. 

Jaar Gevangen totaal Gevangen "maats" Onttrokken 
Gemiddelde lengte 
gevangen (cm) 

Maximale lengte 
(cm) 

2007 8606  1920   
2008 7459  1220 51,0 106 

2009 7275  1633 53,1 107 

2010 4783  1153 55,1 104 

2011 4736  1079 55,2 102 

2012 4407  926 54,7 106 

2013 4357  830 53,7 110 

2014 3438  696 53,2 110 

2015 3931  760 53,9 110 

2016 4985 3839 890 52,2 112 

2017 5287 4033 902 53,5 113 

 

In grafieken 2 en 3 zijn de absolute en relatieve verdeling van de snoekbaarsvangsten per lengteklasse 

weergegeven.  Deze grafieken laten net als tabel 2 zien dat de totale hoeveelheid gevangen snoekbaarzen is 

afgenomen, vooral na 2009. De grafiek met de relatieve vangst per lengteklasse laat m.u.v. 2008  geen 

grote/opvallende verschuivingen in de leeftijdsopbouw van (gevangen) snoekbaars zien. Er lijkt in 2017 enkel 

een dipje te zitten tussen de 70 en 80 cm. Gezien het grillige verloop van de lengtefrequentieverdelingen door 

alle jaren heen, kunnen hier niet direct conclusies aan worden verbonden.  

 

In 2017 was circa 76% van de gevangen snoekbaars “maats”, dat wil zeggen tussen de 42 en 70 cm. Bijna 

18% was kleiner dan 42 cm en ruim 6% was groter dan 70 cm. 

 

Grafiek 2: Absolute vangst van snoekbaars per lengteklasse door de jaren heen.  
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Grafiek 3: Relatieve vangst van snoekbaars per lengteklasse door de jaren heen.  

 

Vangsten en vangkans roofvis 

Naast de totale vangst, totale onttrekking en verdeling van de vangst over de verschillende lengteklassen, 

geven de hengelvangstregistraties van de sportvissers met een snoekbaarsonttrekkingsvergunning inzicht in 

de vangkans van snoekbaars, snoek en baars (uitgedrukt in aantal vissen per hengel per uur). Aan deze 

cijfers kunnen geen harde conclusies qua visstand worden verbonden, aangezien er nogal wat factoren 

invloed hebben op de berekende vangkans. Zo kan het zijn dat sportvissers met een 

snoekbaarsonttrekkingsvergunning hun vistechnieken door de jaren heen hebben gewijzigd en/of verbeterd, 

waardoor de vangkans omhoog is gegaan. Daarnaast kunnen nieuwe technische maatregelen (zoals 

dieptemeters, fishfinders, etc.) de vangkans hebben verhoogd. Aan de andere kant kan het zijn dat 

sportvissers met een snoekbaarsonttrekkingsvergunning gerichter op andere roofvissoorten als baars en 

snoek zijn gaan vissen, waardoor er minder snoekbaars wordt gevangen en die vangkans omlaag is gegaan.  

In 2017 zijn er door de sportvissers met een snoekbaarsonttrekkingsvergunning in totaal 1217 snoeken en 

1701 baarzen gevangen. 

Tabel 3: Vangkans baars, snoek en snoekbaars per hengel per uur (links) en per uur (rechts) 

  Vangkans (aantal vissen per hengel per uur) Vangkans (aantal vissen per uur) 

Jaar Baars Snoek Snoekbaars 
Snoekbaars 
>42cm Totaal Baars Snoek Snoekbaars 

Snoekbaars 
>42cm Totaal 

2008    0,78      1,24   
2009    0,60      0,96   
2010    0,33      0,53   
2011 0,08 0,03 0,41 0,35 0,52 0,12 0,05 0,65 0,56 0,83 
2012 0,09 0,05 0,40 0,34 0,54 0,14 0,08 0,63 0,54 0,86 
2013 0,09 0,05 0,32 0,26 0,46 0,15 0,08 0,50 0,41 0,73 
2014 0,10 0,06 0,28 0,22 0,44 0,16 0,10 0,44 0,35 0,70 
2015 0,10 0,08 0,30 0,25 0,48 0,16 0,12 0,48 0,40 0,76 
2016 0,14 0,13 0,30 0,24 0,56 0,22 0,20 0,48 0,38 0,90 

2017 0,10 0,07 0,30 0,25 0,46 0,16 0,12 0,50 0,41 0,78 
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De vangkans van snoekbaars lijkt op basis van deze gegevens de afgelopen 5 jaar min of meer gelijk te zijn 

gebleven.  

 
Grafiek 4: Vangkans van baars, snoek en snoekbaars per uur van de sportvissers met de 

snoekbaarsonttrekkingsvergunningen door de jaren heen. Dit is de vangkans per uur op basis van het gemiddeld aantal 

hengels per sportvisser van 1,7. 

Grafiek 5 laat zien dat snoek en baars een steeds groter aandeel van de vangst bepalen bij sportvissers met 

de snoekbaarsonttrekkingsvergunning. 

 

Grafiek 5: Relatieve verdeling roofvissoorten geregistreerd door sportvissers met een snoekbaarsontrekkingsvergunning 

tussen 2011 en 2017. 
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