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Algemene  
Ledenvergadering

Op donderdagavond 31 mei 2012 vond de Algemene 

Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland 

plaats in de Korenbeurs in Made. De genodigden konden 

net als voorgaande jaren gebruik maken van een maaltijd 

op locatie. De opkomst was dit jaar wederom bijzonder 

goed, want meer dan honderd personen waren aanwezig.

Cees van Berlo is gekozen als nieuw bestuurslid en hij 

zal zich vooral richten op wedstrijdzaken. De zittende 

bestuursleden Ben Biondina en Henk Embregts zijn  

opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar. 

Ad Boeser van KEHSV De Maasmond uit Sprang-Capelle 

werd gehuldigd als jeugdbegeleider van het jaar 2012 en 

HSV Het Alvertje uit Zevenbergen werd gehuldigd als de 

jeugdvereniging van het jaar 2012.

De ALV stemde in met de voorgelegde stukken en beslui-

ten, waaronder de begroting 2012/2013 en de landelijke 

harmonisering van de voorwaarden voor de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015.

Bestuur

Het bestuur van sportvisserij Zuidwest Nederland heeft 

elf keer vergaderd in 2012. Noemenswaardige besluiten, 

die elders in dit verslag niet vermeld worden, zijn:

Het bestuur heeft ingestemd met spiegelkarperprojecten 

voor het Brielse Meer en het Benedenrivierengebied. 

Voor het eerstgenoemde project heeft waterschap  

Hollandse Delta in 2012 toestemming verleend.  

Met Rijks waterstaat wordt overleg gevoerd over de uit-

zetting in het Benedenrivierengebied.

 Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Zuidwest Nederland
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Het bestuur heeft ingestemd met de sportvisserij-

tellingen voor het Volkerak-Zoommeer. Hierbij worden 

sportvissers geïnterviewd vanaf de kant en geteld vanuit 

de lucht. In december 2012 zijn de eerste tellingen vanuit 

de lucht reeds uitgevoerd. De verzamelde gegevens  

worden gebruikt voor belangenbehartiging en opgeno-

men in het visplan.

Er is beroep aangetekend bij de Kamer voor de Binnen-

visserij tegen de uitgifte door de Staat van een vergun-

ning voor de zegenvisserij op het Haringvliet aan een 

beroepsvisser. De rechtszitting zal naar verwachting 

plaatsvinden in 2013.

Het bestuur heeft ingestemd met de uitbreiding van de 

werkorganisatie per 1 januari 2013 met 0,44 fte voor 

het ten uitvoer brengen van het communicatieplan. 

Deze uren worden ingevuld door Martijn Westdorp, die 

momenteel al de jeugdzaken behartigt voor Sportvisserij 

Zuidwest Nederland.

Regiobijeenkomsten

In november 2012 zijn zes regiobijeenkomsten georgani-

seerd, waarvoor in totaal 63 (hengelsportverenigingen 

of individuele) aanmeldingen zijn ontvangen. Diverse 

verenigingen hebben weer gebruik gemaakt van de  

mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur.  

De bijeenkomsten stonden vooral in het teken van 

presentaties over de harmonisering van de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse Viswateren 2013 – 2014 - 2015, de 

werkgroep karpervissen en stimulering van het jeugdwerk. 

Beleidswerkplan 
2010 – 2014

In 2012 zijn veel acties uit het beleidswerkplan in gang 

gezet, voortgezet of afgerond. Veel van deze activiteiten 

worden elders in dit verslag beschreven. Hier volgt een 

beschrijving van de overige belangwekkende initiatieven. 

In 2012 is de uniformering van de voorwaarden uit de 

gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren  

door gevoerd. Hiertoe zijn de wateren ingedeeld per  

gemeente. Grotere wateren zijn beschreven onder het 

kopje “Regionaal water”. Als onderdeel van de harmoni-

sering zijn alle gemeenten in het werkgebied 

aan geschreven om toestemming te vragen voor het 

gebruik van een schuilmiddel tijdens nachtvissen. 

Diverse gemeenten hebben naar aanleiding hiervan toe-

stemming gegeven voor het gebruik van schuilmiddelen 

tijdens nachtvissen

In 2012 heeft een stagiair het gehele Benedenrivieren-

gebied systematisch afgezocht naar visstekken.

Op basis van deze inventarisatie is een stekkenlijst voor 

het Benedenrivierengebied opgesteld en de stekken zijn 

opgenomen in Visplanner. 

Sinds 2012 wordt maandelijks op onze website de rubriek 

“visstek van de maand” beschreven. 

In 2012 is besloten om meer berichten op de website 

“Total Fishing” te laten plaatsen. Deze samenwerking is 

vooralsnog voor een periode van 6 maanden. 

In 2012 is de deel-alliantie Duurzame visserij Ooster-

schelde gestart met het opstellen van een visie. Sportvis-

serij Zuidwest Nederland participeert in dit proces en 

streeft naar verbetering van de visstand en visvangsten.

In 2012 zijn het Kanaal door Walcheren, diverse polder-

wateren op Tholen en de recreatieplas Kijfhoek  

(Zwijn drecht) ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van  

Nederlandse Viswateren. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteunt vanaf 

2012 de BSAE (Beheerseenheid Sportvisserij Agglo-

meratie Eindhoven) met de uitzet van vis, de organisatie 

van wedstrijden en de boekhouding. Onderdeel van het 

overeengekomen convenant is dat op termijn de wateren 

van de BSAE en van de aangesloten hengelsportvereni-

gingen opgenomen worden in de gezamenlijke lijst van 

Nederlandse viswateren en bevisbaar worden voor alle 

sportvissers met een VISpas.

Personele  
aangelegenheden

De beroepskrachtenformatie is in 2012 gelijk gebleven.  

In 2012 hebben twee studenten van het Wellantcollege 

uit Gorinchem stage gelopen bij Sportvisserij Zuidwest 

Nederland. Zij hebben visstekken langs de Beneden-

rivieren in kaart gebracht en op Visplanner gezet. Tevens 

hebben zij alle wedstrijdtrajecten gedigitaliseerd en ont-

sloten via onze eigen website. Tenslotte hebben ze bijdra-

gen geleverd aan diverse activiteiten zoals “Shark-a-Tag”.



•  HSV Valentinus te Westerhoven voor haar  

50-jarig jubileum

•  HSV De Edelkarper te Bergen op Zoom voor haar  

50-jarig jubileum

•  HSV De Vrolijke Vissers-Nooit Gedacht te Eindhoven 

voor haar 50-jarig jubileum

•  HSV Waddinxveen te Waddinxveen voor haar  

50-jarig jubileum

•  HSV De Puitaal te Wouw voor haar 40-jarig jubileum

Federatieve  
commissies

Jeugdcommissie 2012

In 2012 vergaderde de jeugdcommissie acht keer.  

De jeugdcommissie heeft daarnaast regelmatig overleg 

gevoerd met Sportvisserij Nederland over diverse jeugd-

zaken. Er zijn vele jeugdactiviteiten georganiseerd door 

de jeugdcommissie. Deze activiteiten zijn vaak samen 

met aangesloten hengelsportverenigingen uitgevoerd. 

In de periode april t/m september zijn er in het gebied 

van Sportvisserij Zuidwest Nederland op 33 verschil-

lende scholen 49 vislessen gegeven door vismeesters en 

vrijwilligers van hengelsportverenigingen. In totaal zijn 

hier meer dan 1000 kinderen mee bereikt. 

Er is wederom een federatief kampioenschap jeugd op 

zoet water georganiseerd door de jeugdcommissie van 

Sportvisserij Zuidwest Nederland. Er zijn vier voorrondes 

Opzeggingen

Per 31-12-2012 hebben drie verenigingen hun lidmaat-

schap bij Sportvisserij Zuidwest Nederland opgezegd:

•  Nootdorps Pijnackerse Hengelsport Vereniging, 

Nootdorp

• VK Goudkarper VZW, Retie (België)

• HSV de Bleiberg, Bleiswijk

Onderscheidingen

In 2012 is aan A. Klop, P.M. van Lomwel, D. Keinemans, 

H. Mertens, G. Hendrix, L. van de Velden, P. van de Ven, 

L. Teunissen, P. Smolders, A. van ’t Hof, A. van Leeuwen, 

M. van den Broek, G. Brancart, A. Engelbert, J. Goossens, 

H. Linders, D. Mathijssen, J. Baecklant en A. Mulders de 

zilveren speld van verdienste verleend.  

In het kader van verenigingsjubilea is op grond van 

het federatieve onderscheidingenbeleid in 2012 aan 

de onderstaande verenigingen de zilveren plaquette 

toegekend:

•  HSV De IJzeren Man te Geldrop voor haar  

60-jarig jubileum

•  HSV De Maaskant te Beers voor haar 40-jarig jubileum

•  HSV De Alm te Almkerk voor haar 50-jarig jubileum

•  HSV Ons Genoegen te Boxtel voor haar  

75-jarig jubileum 

Jeugdvereniging van het jaar - HSV het Alvertje uit Zevenbergen Jeugdbegeleider van het jaar - Ad Boeser van KEHSV de Maasmond uit Sprang-Capelle
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en één finale gehouden. Aan dit kampioenschap hebben 

76 deelnemers mee gedaan. Aan het federatief kam-

pioenschap zout hebben acht jeugdleden mee gedaan. 

In samenwerking met HSV Haal op uit Bladel en HSV 

’t Rietvoorntje uit Hapert is een jeugd-, kijk en doedag 

georganiseerd. Tijdens deze dag waren ruim 60 kinderen 

en 40 jeugdbegeleiders aanwezig die hebben genoten 

van een leerzame en leuke dag. 

Van het fonds stimulering jeugdwerk hebben 38 vereni-

gingen gebruik gemaakt ten behoeve van de uitvoering 

van hun jeugdactiviteiten. 

In het najaar heeft de jeugdcommissie een zeer  

succesvolle bijeenkomst gehouden voor de jeugd-

begeleiders. Het thema van deze bijeenkomst was 

roofvissen. Er waren 85 (potentiële) jeugdbegeleiders 

aanwezig op deze bijeenkomst. 

Tijdens de algemene ledenvergadering is Ad Boeser van 

KEHSV de Maasmond benoemd tot jeugdbegeleider van 

het jaar en HSV het Alvertje uit Zevenbergen won de 

prijs voor jeugdvereniging van het jaar. 

De jeugdcommissie bestond in 2012 uit de volgende  

personen: Rien Luijks (voorzitter), Martijn Westdorp, 

Louis Antonis, Teus van Dijk, Richard Machielsen, Henk 

Thielen, Maria Thielen, Rini Wezenbeek en Jeanne  

Wezenbeek. Eind 2012 zijn Henk Nederveen en Ben van 

de Bos toegetreden tot de commissie omdat Henk  

Thielen, Maria Thielen, Rini Wezenbeek en Jeanne  

Wezenbeek per 31-12-2012 zijn afgetreden.

Federatieve Aviescommissie Viswaterbeheer 

De Federatieve Adviescommissie Viswaterbeheer (FAV) 

heeft in 2012 één keer vergaderd.

Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken:

• Samenstelling van de FAV

• Paling in de Ouwerkerkse kreken

• Streefbeeld Benedenrivierengebied

• Pootvis 

• Waterkrachtcentrales

De FAV is van mening dat het niet wenselijk is om 

beroepsvissers te vragen om zitting te nemen in de 

commissie. 

Er is voor de visstandbeheercommissie van de Beneden-

rivieren een concept streefbeeld opgesteld. 

Door de FAV wordt aanvullend opgemerkt dat er meer 

aandacht nodig is voor de bereikbaarheid van de visplek-

ken omdat veel wateren slecht bereikbaar zijn. Sport-

visserij Zuidwest Nederland heeft een stagiair gevraagd 

om de bereikbaarheid van het Benedenrivierengebied in 

kaart te brengen.

Door veel hengelsportverenigingen wordt vooral op de 

visvijvers pootvis uitgezet. De FAV is van mening dat 

deze vissen zo veel mogelijk afkomstig zouden moeten 

zijn van kwekerijen omdat het wegvangen van vis voor 

de uitzet ten koste gaat van de hoeveelheid vis op dat 

water en dat daarmee dus ook de mogelijkheden voor de 

sportvisser daar beperkt worden.

Waterkrachtcentrales vormen vaak een belangrijk 

knelpunt voor trekvissen. Grote hoeveelheden vis vinden 

vaak de dood in deze centrales. In het algemeen zijn wij 

daarom terughoudend bij aanvragen. Er zijn echter ook 

waterkrachtcentrales met veel minder sterfte en dan 

moeten wij de verstandhouding met de waterbeheerder 

wel mee laten wegen. Ten aanzien van het voorstel van 

Rijkswaterstaat voor het plaatsen van een vijzelgemaal in 

het Wilhelminakanaal dat tevens als waterkrachtcentrale 

kan worden ingezet staan wij echter niet afwijzend.  

Bij dit soort gemalen treedt er slechts een beperkte 

sterfte van vis op.

Ook is er informatie ontvangen van het waterschap Aa en 

Maas dat er een studie is verricht naar de mogelijk heden 

van waterkrachtcentrales. Het vervolg op deze studie zal 

worden bijgehouden, maar vooralsnog lijken er weinig 

rendabele mogelijkheden. Een van de alternatieven is 

de toepassing is effluent van zuiveringsinstallaties. Daar 

bestaat bij ons uiteraard geen enkel bezwaar tegen.

Per e-mail is advies gevraagd aan de leden van de 

commissie over het Spiegelkarper Project (SKP) in de 

Bernisse en de Brielse Maas. Daarnaast heeft de FAV 

geadviseerd over het SKP project voor het Beneden-

rivierengebied. Beide projecten zijn voorbereid door 

de karperwerkgroep. Door de FAV is positief voor beide 

projecten geadviseerd. Een andere adviesaanvraag ging 

over zalmuitzet in het Oostvoornse Meer. Daarover zijn 

door de FAV in het advies aan het bestuur enkele  

kanttekeningen geplaatst.

Overhandiging SportvisserREISgids Zeeland aan de gedeputeerde van de 
provincie Zeeland, dhr. Van Beveren



De FAV bestond in 2012 uit de volgende personen: Jos 

van den Broek (voorzitter), Sander Ruizeveld de Winter, 

Remco Schreuders, Ton van der Spiegel en Wim de Vries.

Commissie Huurbeleid, Vergunningen en Controle

Controle en handhaving

In 2012 heeft de Commissie Huurbeleid, Vergunningen en 

Controle drie keer vergaderd.

Het aantal functionerende BOA’s, specifiek gericht op de 

controle en handhaving van de visdocumenten is in 2012 

nagenoeg op peil gebleven. De cijfers over 2012  

bevestigen dat met de inzet van de BOA’s opnieuw aan 

de verwachting is voldaan. In 2012 is het totaal van 

13084 controles iets lager dan in 2011. In procenten is het 

aantal van 399 waarschuwingen en 1096 proces-verbalen 

ook gedaald.

De aanpak van de (grove) visstroperij heeft in 2012 meer 

resultaten opgeleverd. Niet genoeg kan worden bena-

drukt dat de bestrijding van de visstroperij in sterke mate 

afhankelijk is van de signalen die vanuit het veld komen. 

Het accent is in 2012 meer komen te liggen op verbete-

ring van het kwaliteitsniveau. De verplichte permanente 

her- en bijscholing die alle BOA’s moeten volgen, speelt 

hierbij een steeds grotere rol, met name ook omdat de 

eisen vanuit het overheidsbeleid geleidelijk strenger 

worden. Kostentechnisch vergt dit grote investeringen. 

Verder komen tijdens de periodieke BOA-bijeenkomsten 

in het voor- en najaar allerlei onderwerpen aan de orde 

die de kwaliteit van de kennis en kunde verbreden. 

Opfrisavonden verenigingscontroleurs

Sportvisserij Nederland heeft in 2012 enkele opfrisavon-

den georganiseerd voor verenigingscontroleurs. Sport-

visserij Zuidwest Nederland heeft ook een inhoudelijke 

bijdrage geleverd aan de opfrisavonden. 

Visrechten

In 2012 is veel aandacht besteed aan uitbreiding van 

nieuwe viswateren door middel van de huur van vrije 

visrechten en/of het verkrijgen van machtigingen.  

Zo is de federatie er ondermeer in geslaagd een gedeelte 

van de Reeuwijkse Plassen beschikbaar te krijgen voor 

de sportvisserij. De wateren worden opgenomen in de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013.

Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en 

Innovatie heeft voor het Haringvliet een schriftelijke 

toestemming voor de beroepsmatige visserij met de ze-

gen uitgegeven. De federatie heeft bij de Kamer voor de 

Binnenvisserij bezwaar gemaakt tegen deze uitgifte. De 

uitkomst van het bezwaar moet nog worden afgewacht.

Visdocumenten

Sportvisserij Nederland heeft in het afgelopen jaar aan de 

Staatssecretaris verzocht de Visserijwet zodanig aan te 

passen zodat (een deel van) de schriftelijke toestemming 

van de visrechthebbenden ook digitaal mag zijn.  

In verband met de tijdsduur die met de gevraagde wijziging 

is gemoeid, is aanvullend verzocht om tot het moment 

van de formele wijziging, de schriftelijke toestemming al 

digitaal mag zijn indien aan een aantal voorwaarden is 

voldaan. Dit om fraude te voorkomen.  

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, maar 

ook de federatieve viswaterlijsten blijven bestaan zodat de 

sportvisserij een keuze hierbij kan maken. Als alternatief is 

door het Ministerie naar voren gebracht om alleen de Vis-

pas verplicht te stellen. Dit stuit echter op bezwaren omdat 

niet alle wateren van rechthebbenden in de viswaterlijsten 

zijn ingebracht. Vooralsnog blijft de verplichte schriftelijke 

toestemming het enige wettelijke document.

Het kantoor van Sportvisserij Zuidwest Nederland in Drimmelen
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Wijzigingen Uitvoeringsregeling Visserijwet

Naast de wijzigingen voor verschillende vissoorten 

(meerval, snoek) en aassoorten (worm) is de belangrijk-

ste wijziging dat de nachtvisserij niet langer beperkt is en 

in beginsel voortaan het gehele jaar is toegestaan.  

De rechthebbende op het visrecht blijft echter bevoegd 

om de nachtvisserij te beperken. 

In samenhang met de nachtvisserij is het gebruik van een 

tentje of ander schuil- of kampeermiddel met de  

wijziging van de Uitvoeringsregelingen niet vrijgege-

ven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft alle gemeenten 

binnen haar werkgebied gevraagd het gebruik van een 

schuilmiddel bij de nachtvisserij toe te staan. Gebleken is 

dat niet alle gemeenten hier positief in staan.

Nieuw is dat de minimummaten voor zeevissen ook van 

toepassing zijn geworden als de betreffende soort wordt 

gevangen in het binnenwater. Hiermee is de handhaving 

van het verbod op het bezit van ondermaatse zeevis flink 

verbeterd. 

Tenslotte geldt er nu voortaan een wettelijk verbod voor 

sportvissers om hun gevangen vis te verkopen.

De commissie bestond in 2012 uit Henk Embregts 

(voorzitter), Gerard Brancart, Leo Koster, Michel Hollaar 

en Rian de Jong. Lonneke de Been maakt in adviserend 

opzicht niet langer deel uit van de commissie.

Commissie Zeesportvisserij

De commissie Zeesportvisserij heeft in 2012 drie keer 

vergaderd. De belangrijkste behandelde onderwerpen 

in 2012 zijn: de mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) op 

de Noordzee, de zandsuppleties ter bestrijding van de 

zandhonger op de Oosterschelde, de recreatieve staand 

wantvisserij, de inventarisatie van vaste vistuigen, lood-

vervangers, Sharkatag en de baglimit voor zeebaars en 

kabeljauw. 

De commissie Zeesportvisserij bestond in 2012 uit:  

Ben Biondina (voorzitter), Martien van Bellen, Koen De 

Bièvre, Emiel Derks, Henri Karremans, Rien Koopman, 

Rob Puijk en Thomas van Sluijs.

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie heeft zich in 2012 ingezet voor 

het organiseren van de diverse selectiewedstrijden, het 

Federatief Kampioenschap Zout en het Clubkampioen-

schap. Het Federatief Kampioenschap Junioren Zoet is 

georganiseerd door de Jeugdcommissie. De winnaars 

hiervan staan de tabel op de volgende pagina vermeld 

vermeld.

In 2012 heeft een werkgroep zorggedragen voor de  

organisatie van het Federatief Kampioenschap Zout. 

Deze werkgroep onder leiding van Gilles Traas had als 

doel om het kampioenschap naar een hoger plan te 

tillen. Hiertoe is de opzet aangepast en zijn diverse spon-

sors benaderd. Dit alles heeft ertoe geleid dat er zo’n 150 

vissers deel namen aan de wedstrijd.



Dit jaar is voor het eerst het Clubkampioenschap georga-

niseerd. Het aantal deelnemende verenigingen viel tegen 

met zes deelnemers. De finale werd gevist tussen de drie 

winnaars van de voorronden. Deze dag was een succes. 

Ook in 2013 zal er een Clubkampioenschap georgani-

seerd worden.

Het afgelopen jaar heeft de Denktank drie keer ver-

gaderd. Hierbij heeft zij ook haar eigen functioneren 

geëvalueerd. Hierbij kwam naar voren dat het niet nodig 

is om vier keer per jaar te vergaderen.

De wedstrijdcommissie bestond in 2012 uit: Cees van 

Berlo (voorzitter vanaf 29 maart), Ben Biondina (voorzit-

ter tot 29 maart), Gerard Brancart (tot 29 oktober),  

Jack Broeders, Ton Marisael (vanaf 29 oktober),  

Piet Nouse, Truus Rijnberg, Niek Romijn (tot 29 oktober) 

en Bart van de Schoot (vanaf 29 oktober).

De Denktank wedstrijden bestond in 2012 uit: Cees  

van Berlo (voorzitter), Erik Faas, Gilles Traas, Jan van  

Schendel, Jos van Avendonk en Willem Bakhuizen. 

Selectiewedstrijd Winnaar Vereniging

Individueel, Noord-Brabant Pierre v.d. Kuijlen HSV De Maasvissers

Individueel, Randstad/Delta Arjan Klop Sportvisserijbelangen Delfland

Korpsen, Noord-Brabant HSV De Gender

Korpsen, Randstad/Delta Sportvisserijbelangen Delfland

Feeder, Noord-Brabant Ben de Wijs HSV Het Loze Vissertje

Feeder, Randstad/Delta Jan Verheij Sportvisserijbelangen Delfland

Junioren A Mike Dollevoet Visclub De Bleeken

Junioren B Stephan Kortsmit HSV Het Alvertje

Junioren C Alexander Rijsdijk HSV Het Alvertje

Federatief Kampioenschap Winnaar Vereniging

Zoet, Junioren A Yordi Dekkers HSV Het Alvertje

Zoet, Junioren B Alexander Rijsdijk HSV Het Alvertje

Zoet, Junioren C Justin Mols KEHV De Ruischvoorn

Zout, Individueel Martijn Westdorp HSV De Zeebaars

Zout, Dames Giséla Deusing ZHC De Makreel

Zout, Junioren Coen Fase HSV De Zeebaars

Zout, Vereniging HSV De Zeebaars

Clubkampioenschap Visclub De Bleeken
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Commissie Oostvoornse Meer

Een belangrijk onderwerp was het voornemen van het 

Havenbedrijf om een deel van het Oostvoornse Meer 

te verondiepen. De commissie heeft de ontwikkelingen 

kritisch gevolgd. Over het onderwerp heeft ook intensief 

contact plaatsgevonden met het Havenbedrijf. Zorgen 

van de commissie waren vooral de gevolgen voor de vis-

stand van het eventueel ontstaan van zoutgradiënt en de 

vertroebeling. Uiteindelijk is het project niet doorgegaan.

In het voorjaar is 280 kg beekforel uitgezet in het meer. 

In het najaar bestond de “traditionele uitzetting” uit 

2.000 kg regenboogforel.

De Oostvoornse Meercommissie bestond in 2012 uit: Bas 

de Bruin (voorzitter), Franklin Moquette, Hyppo Wanders, 

Jan Ockhorst en Marius van Kampen.

Werkgroep Promotie en Communicatie

De werkgroep Promotie en Communicatie heeft in 2012 

driemaal vergaderd, wat resulteerde in de volgende 

initiatieven:

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een eigen  

brochure ontwikkeld, zodat relaties in een oogopslag 

kunnen zien wie Sportvisserij Zuidwest Nederland is en 

wat zij doet. 

In 2012 is voor de tweede maal een fotowedstrijd geor-

ganiseerd. De ingezonden foto’s worden gebruikt voor 

diverse publicaties.

Het in 2011 gestarte communicatieplan is verder ontwik-

keld. Naar aanleiding hiervan is besloten per 1-1-2013 een 

pr-medewerker in te zetten die zich voornamelijk met de 

website en Social Media gaat bezighouden.

In 2012 is de website verder geprofessionaliseerd. De ad-

ministratieve afhandeling van de webshop is hierbij deels 

geautomatiseerd. In totaal zijn er 236 nieuwsberichten 

op de website gepubliceerd in 2012 en de website werd 

ruim 100.000 keer bezocht. Dit is een stijging maar liefst 

45% ten opzichte van 2011.

De vrijwilligersavond vond plaats in Rotterdam. De ruim 

125 vrijwilligers en partners werden verwelkomd in de 

Euromast waar o.a. een demonstratie vis fileren werd ge-

geven. Vervolgens maakte het gezelschap een rondvaart 

door de havens van Rotterdam.

Er zijn in 2012 diverse promotiematerialen aangeschaft 

voor met name jeugdactiviteiten, Nationale Hengeldag 

en het WK Kustvissen in Veere. De drie teams (jeugd-, 

dames- en herenteam) die in 2012 wereldkampioen 

zijn geworden, zijn door Sportvisserij Zuidwest Neder-

land gehuldigd en verrast met een attentie voor deze 

topprestaties.

Het nieuwsbulletin “Piscator” is in 2012 drie keer  

verschenen. De algemene digitale nieuwsbrief is elf keer 

verstuurd en de zoute digitale nieuwsbrief vier keer.

Werkgroep Karpervissen

In 2012 is de werkgroep Karpervissen gestart bij Sport-

visserij Zuidwest Nederland. In 2012 is de werkgroep 

drie keer bijeengekomen op het kantoor in Drimmelen. 

Vanuit het kantoor is Ester Branderhorst betrokken bij de 

Werkgroep Karpervissen. 

De werkgroep heeft zich in 2012 bezig gehouden met de 

volgende activiteiten:

•  het in kaart brengen van viswateren waar nachtvis-

sen en het gebruik van een derde hengel kan worden 

toegestaan.

•  advisering aan het bestuur over de uitzet van spiegel-

karpers in het Brielse Meer en enkele aangesloten 

wateren in het Benedenrivierengebied.

•  Het geven van een presentatie bij de regiobijeenkom-

sten over karpervissen en jeugdcursus karpervissen.

Bemonstering Benedenrivierengebied



Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft 

aan de werkgroep gevraagd een advies te geven over alle 

wateren in haar beheersgebied over de mogelijkheid tot 

het uitzetten van (spiegel)karpers. Daarnaast is de werk-

groep betrokken bij overleggen met belanghebbenden 

zoals bijvoorbeeld de Groenservice Zuid-Holland (GZH).

Komend jaar wil de Werkgroep Karpervissen zich meer 

gaan richten op het ondersteunen van verenigingen op 

het gebied van karpervissen in hun regio.

De werkgroep bestaat momenteel uit: René Berger  

(voorzitter), Bart van den Hurk, Ester Branderhorst,  

Jim Versluis, Michel Hollaar, Michiel Pilaar, Remco  

Akkermans, Ricky Snelders en Teun Pasterkamp.  

Arend Temorshuizen en Jan-Willem Ooms hebben in 2012 

afscheid genomen van de werkgroep.

Visstandbeheer- 
commissies

VBC Aa en Maas

VBC Aa en Maas heeft in 2012 vier keer vergaderd.  

Het gebied waarvoor VBC Aa en Maas is ingesteld 

beslaat naast het beheergebied van waterschap Aa en 

Maas ook de Brabantse kanalen. Dit zijn Rijkswateren en 

hiervoor moest vóór 1 januari 2013 een visplan ingediend 

worden. De VBC heeft hier in 2012 dan ook de nodige tijd 

ingestoken.

In 2012 heeft er voor het eerst een bijeenkomst plaats-

gevonden voor de drie Brabantse visstandbeheercom-

missies; VBC Aa en Maas, VBC Brabantse Delta en VBC 

De Dommel. Tijdens deze bijeenkomst zijn plannen 

gepresenteerd voor een gezamenlijk visserijbeleid van 

de drie Brabantse waterschappen. Sportvisserij Zuidwest 

Nederland heeft hier namens de visrechthebbenden op 

gereageerd en hier heeft nader ambtelijk overleg over 

plaatsgevonden. In 2013 zal het Brabantbreed Visserij-

beleid de inspraak ingaan.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Jos van den Broek en Ard Verheijen.

VBC Benedenrivierengebied

In 2012 is de (KBG) VBC Benedenrivierengebied vier maal 

bijeengekomen. Belangrijke mijlpaal is het vaststellen van 

een gezamenlijk streefbeeld van de sport- en beroeps-

visserij. Verder is een visplan opgesteld in de vorm van 

een “groeidocument”, waarin alleen de huidige visserij is 

beschreven en waarin de vangstgegevens van diverse be-

roepsvissers nog ontbreken. In november is in opdracht 

van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en 

Innovatie een visstand bemonstering gedaan door middel 

van kuil- en zegenvisserij. De resultaten hiervan waren in 

2012 nog niet bekend.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Nol Sweep, Ben Biondina, Roland van Aalde-

ren (Sportvisserij Nederland) en Wim de Vries. 

VBC Brabantse Delta

In 2012 is de VBC Brabantse Delta vier keer bij elkaar 

gekomen. Tijdens de plenaire vergadering heeft Emiel 

Derks een presentatie gegeven over de voortgang van 

de visplannen. Onderwerpen die verder aan bod zijn 

gekomen in deze VBC zijn: maaibeheer bij vissteigers en 

–stoepen, actualisatie visrechtenkaart en het visserijbe-

leid van de Brabantse waterschappen (zie ook: VBC Aa 

en Maas). De drie Brabantse VBC’s hebben in 2012 voor 

het eerst een zogenaamde Brabantbrede vergadering 

georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. 

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Emiel Derks.

Foto: Maarten van den Berg
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VBC Delfland

VBC Delfland is in 2012 vier keer bij elkaar gekomen. 

De commissie heeft dit jaar vooral als platform voor 

informatie-uitwisseling gefungeerd. Zo is binnen de VBC 

onder meer gesproken over onderwerpen als natuur-

vriendelijke oevers, de Nota Visbeleid van het Hoog-

heemraadschap en maatregelen in de Dobbeplas. Dit 

heeft onder meer geleid tot een zienswijze van de fede-

ratie op de Nota Visbeleid. Ook heeft de VBC haar zorgen 

kenbaar gemaakt over het effect van de damwand tussen 

de plas en de kreken op de visstand in de Dobbeplas.  

In 2013 zal monitoring van de visstand plaatsvinden.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Ard Verheijen.

VBC De Dommel

In 2012 is de VBC De Dommel drie keer bij elkaar geko-

men. Belangrijkste zaken die in de VBC zijn besproken 

zijn de uitvoering en communicatie van visserijkundige 

onderzoeken, het visserijbeleid van de Brabantse water-

schappen (zie ook: VBC Aa en Maas) en de overname 

van (grote) stedelijke wateren door waterschappen. 

Daarnaast heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in 

samenwerking met de drie beheerseenheden het visplan 

voor de KRW-wateren afgerond.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Emiel Derks.

VBC Grevelingenmeer

In 2012 is de VBC Grevelingenmeer vier keer bij elkaar 

gekomen. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de 

vangstenregistratie van de charterschepen van 2011 

uitgewerkt, waarmee een goed beeld van vangsten door 

sportvissers in de verschillende maanden is verkregen. 

Het secretariaat van de VBC is overgedragen van Sport-

visserij Zuidwest Nederland naar een onafhankelijke 

secretaris. Verder is vanuit de sportvisserij gereageerd 

op een aantal plannen van de beroepsvisserij, waaronder 

op het uitbreiden van een bestaande MZI installatie en 

het vervangen van hokfuiken door schietfuiken in ver-

band met overlast van kwallen. Als laatste is het visplan 

geactualiseerd. 

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Emiel Derks en Niek Romijn.

VBC Voorne Putten

VBC Voorne Putten is in 2012 niet bij elkaar gekomen en 

er zijn verder ook geen acties ondernomen. Waterschap 

Hollandse Delta beraadt zich op haar positie wat betreft 

visstandbeheer.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Ard Verheijen.

VBC Rijnland

De VBC Rijnland heeft in 2012 vier keer vergaderd. In 

2012 is het visplan gereed gekomen. Dit is vastgesteld 

tijdens de algemene vergadering voor alle visrechtheb-

benden. In oktober heeft het Hoogheemraadschap 

officieel gereageerd op het visplan. Daarnaast heeft er 

dit jaar een project plaatsgevonden waarbij schieraal is 

weggevangen voor gemaal Lijnden en achter het gemaal 

weer is vrijgelaten. Voor het vissen op paling in de 

gesloten periode is ontheffing gevraagd bij het Ministe-

rie van EL&I. Toen het Ministerie dit weigerde heeft het 

Hoogheemraadschap hiertegen bezwaar ingediend.  

Dit heeft geleid tot een voorlopige voorziening waardoor 

het project toch door kon gaan.

Eén keer per jaar organiseert de VBC een excursie.  

Dit jaar is er een kijkje genomen bij het meervalproject in 

de Nieuwkoopse Plassen.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Ard Verheijen.

VBC Rivierenland

De VBC Rivierenland (in oprichting) is in 2012 meermalen 

bijeen geweest. Vooral het toetsingskader voor visplan-

nen dat het waterschap Rivierenland had opgesteld, was 

vaak onderwerp van discussie in werkgroep. Verder is in 

2012 een pilot gestart voor het opstellen van een visplan 

voor het gebied Alm en Biesbosch. Op 13 december is de 

VBC Rivierenland opgericht.  

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Wim de Vries.

VBC Scheldestromen

Eind 2012 is de VBC Scheldestromen door inzet van o.a. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland en Kees Polderman 

van Water Natuurlijk tot oprichting gekomen. In de VBC 

zitten overkoepelende organisaties zoals waterschap 

Scheldestromen, Rijkswaterschap, Stichting Zeeuws 

Landschap namens de terreinbeherende organisaties  

en vertegenwoordigers van de gemeenten en beroeps-

visserij. Het convenant is begin 2013 ter ondertekening 

voorgelegd aan alle visrechthebbenden. 

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Emiel Derks.

 Controleboten Sportvisserij Zuidwest Nederland



VBC Schieland en de Krimpenerwaard

Het jaar 2012 is eigenlijk het jaar dat de VBC pas echt 

van start is gegaan. Belangrijk hiervoor was het aanstel-

len van een onafhankelijk voorzitter. Een onderwerp waar 

veel tijd in gestoken is het opstellen van een visplan. 

Sportvisserij Nederland heeft dit proces begeleid en de 

verwachting is dat het visplan begin 2013 vastgesteld kan 

worden. In 2013 heeft het Hoogheemraadschap verschil-

lende presentaties gehouden voor de VBC. Daarnaast is 

ook het bestuurslid met de portefeuille visstandbeheer 

aangeschoven voor een vergadering. Tenslotte is het jaar 

gebruikt om visrechthebbenden die het convenant nog 

niet ondertekend hebben te benaderen om dit alsnog  

te doen.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Ard Verheijen.

VBC Veerse Meer

In 2012 is de VBC drie keer bij elkaar gekomen. De VBC 

heeft gewerkt aan het actualiseren van het visplan. 

Daarnaast heeft de VBC het belang van zowel sport- als 

beroepsvisserij meermaals kenbaar gemaakt bij lokale en 

regionale overheden, zodat zij beter betrokken wordt bij 

verschillende projecten en ontwikkelingen rondom het 

Veerse Meer.  

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Emiel Derks, Patrick Mercy en Willem 

Westerweele.

VBC Volkerak-Zoommeer

In 2012 is een herzien visplan opgesteld en ter toetsing 

toegestuurd aan Rijkswaterstaat. Sport- en beroepsvis-

serij hebben hierin de afspraak gemaakt dat de BOA’s 

van Sportvisserij Nederland tegen een vergoeding 

beroepsvissers gaan controleren. In 2012 is drie maal 

vergaderd waarbij vooral veel aandacht is besteed aan de 

snoekbaarsvangsten en de snoekbaarsstand. De snoek-

baarsvangsten waren in 2011 gelukkig weer wat verbeterd 

t.o.v. 2010, zodat vooralsnog is afgesproken om voorlopig 

alleen “de vinger aan de pols te houden”. De VBC heeft 

ingestemd met het voorstel van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland om het vissen met drie hengels toe te staan.

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Wim de Vries en Joop van der Kraan. (Joop 

van der Kraan is eind 2012 onverwachts overleden).

VBC Zandmaas

VBC Zandmaas is in 2012 twee keer bij elkaar gekomen. 

De beroepsvisserij heeft geen aalvisrechten meer en was 

hier daarom niet bij aanwezig. Belangrijkste onderwerp 

was het visplan, dat zoals voorgeschreven door het  

Ministerie van EL&I, vóór 1 januari 2013 is ingediend. 

Vertegenwoordiging Sportvisserij Zuidwest Nederland 

binnen VBC: Ard Verheijen.

Onderhoud en beheer

Vissteigers en visstoepen

In 2012 is voor het tweede jaar het onderhoud aan fede-

ratieve vissteigers en visstoepen door enkele  

verenigingen uitgevoerd. Uit de inventarisatie aan het 

einde van het jaar kwam naar voren dat met name de 

steigers langs het Kanaal door Voorne meerdere kleine 

gebreken vertoonden, zoals losliggende planken. Begin 

2013 worden deze steigers gerepareerd.

Uitzet vis

In 2012 heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in samen-

werking met Sportvisserij Nederland kweekvis uitgezet. 

Het ging hierbij om circa 3.800 kg blankvoorn en  

2.000 kg kruiskarper. Verenigingen kregen per kilo € 2,- 

subsidie. Omdat de vraag naar kruiskarper het aanbod 

ruim oversteeg heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland 

zelf nog 2.500 kg kruiskarper gesubsidieerd.

De BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland
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Externe  
ontwikkelingen

Natura 2000

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in 2012 wederom 

deelgenomen aan diverse klankbordgroepbijeen komsten 

en sectorbijeenkomsten van verschillende Natura 

2000-processen. Met name voor de Deltawateren is  

wederom veel inzet gepleegd om geen - of zo min  

mogelijk - beperkingen voor de sportvisserij, zoals het 

afsluiten van dijken, opgelegd te krijgen. In 2012 was het 

project nog niet afgerond.

Vlakte van de Raan

De Vlakte van de Raan is een 175 km2 groot zeegebied 

wat door de Minister van Economie, Landbouw en In-

novatie (EL&I) is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Rijkswaterstaat en het Ministerie van EL&I stellen een 

beheerplan op voor het gebied, wat in 2014 klaar moet 

zijn. In dit beheerplan staat welke natuur moet worden 

behouden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Sportvisserij Zuidwest Nederland is nauw betrokken bij 

het Natura 2000-proces en volgt de ontwikkelingen op 

de voet. Voor het vervolg van het proces is een Tafel van 

Inbreng geformeerd waarin de sportvisserij vertegen-

woordigd wordt door het Watersportverbond. Uiteraard 

blijft Sportvisserij Zuidwest Nederland agendalid, zodat 

direct ingesprongen kan worden op eventuele bedrei-

gingen. Op deze manier worden de belangen voor de 

sportvisserij optimaal behartigd.

Maasvlakte 2

In 2012 heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland wederom 

verschillende gesprekken gevoerd met het Havenbedrijf 

van Rotterdam om geschikte kantstekken en een trailer-

helling op Maasvlakte 2 te verkrijgen. Het aanleggen van 

een trailerhelling op Maasvlakte 2 – een verplichting in 

de watervergunning voor de aanleg van Maasvlakte 2 – 

lijkt mede door de verwachte verzanding op korte termijn 

niet gerealiseerd te worden. Sportvisserij Zuidwest 

Nederland zal het Havenbedrijf echter houden aan de 

verplichting en hierbij wordt als tijdelijk alternatief geke-

ken naar verbetering van de trailerhelling in Stellendam.

 

Voor de kantstekken houdt Sportvisserij Zuidwest Neder-

land een vinger aan de pols om voldoende alternatieve 

visstekken en wedstrijdtrajecten ter compensatie van  

het verlies op Maasvlakte 1 te verkrijgen. Tevens is over-

eengekomen met het Havenbedrijf dat de visserijstekken 

opgenomen worden in een (nog op te stellen)  

toeristische kaart.

Delftse Hout 

Na veelvuldig overleg met de gemeente Delft is besloten 

dat het gebruik van lokvoer in de Delftse Hout vermin-

derd gaat worden. Aanleiding is de ongewenste blauw-

algenbloei in dit zwemwater. 

Zienswijzen uitvoeringsprojecten

Er zijn in 2012 zienswijzen gegeven op een tweetal inrich-

tingsplannen. Het betreft een plan van Rijkswaterstaat 

om in het Benedenrivierengebied oevers aan te passen 

en het betreft een kleiner herinrichtingsproject van het 

waterschap Brabantse Delta. 

Projecten

Communicatieplan

In 2012 is het strategisch communicatieplan vastgesteld. 

Dit plan moet vooral gaan bijdragen aan de doelstelling 

om zoveel mogelijk mensen aan het vissen te krijgen. 

Daarnaast zijn communicatieboodschappen en jaarka-

lenders voor diverse doelgroepen geformuleerd. Voor 

de uitvoering van het plan is extra budget beschikbaar 

gesteld.

Paling over de Dijk

Vrijwilligers van Sportvisserij Zuidwest Nederland heb-

ben in de gesloten periode voor aal - in weer en wind – 

bijgedragen aan het vangen en overzetten van schieraal 

bij gemalen. Dit project was een initiatief van stichting 

DUPAN, die hiermee een bijdrage wil leveren aan het her-

stel van de aalstand. In de tabel op de volgende pagina 

zijn de vangsten weer gegeven. Door dit project levert de 

Sportvisserij een actieve bijdrage aan aalherstel en zijn 

goede contacten gelegd met diverse partijen. Mogelijk 

dat de slechte vangsten een slechte aalstand indiceren.

Vlakte van de Raan



Green deal Oesterdam

Doel van het project is om de schelpdiergroei in de kom 

van de Oosterschelde te verbeteren door inlaat van voed-

selrijk water uit het Volkerak-Zoommeer. Het inlaatmiddel 

zal hierbij tevens gebruikt worden als migratiemiddel 

voor vis. Het project richt zich in eerste instantie op het 

onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

In 2012 zijn door gerenommeerde onderzoeks instituten 

diverse notities en rapportages opgesteld over de voed-

selrijkdom van het water in de Oosterschelde en het  

Volkerak-Zoommeer. Hieruit komt naar voren dat het 

(zoete) water van het Volkerak-Zoommeer nauwelijks 

voedselrijker is dan het Oosterscheldewater. Van het 

effect van de inlaat van zoet water uit het Volkerak-

Zoommeer naar de Oosterschelde op de schelpdiergroei 

moet dan ook niet teveel verwacht worden. 

Het maken van een doorlaatmiddel is echter wel positief 

voor de migratie van vissoorten zoals aal, driedoornige 

stekelbaars en spiering. Tijdens de laatste bijeenkomst 

in 2012 was de stemming desalniettemin positief en is 

afgesproken om toe te werken naar een business-case.

Sportvisserspanel

In 2012 is besloten om niet verder te gaan met het sport-

visserspanel. De leden zijn geïnformeerd en bedankt voor 

hun deelname.

Deltavisie

Om de zeesportvisserij te behouden en waar mogelijk 

te verbeteren heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland 

in 2011 een visie opgesteld genaamd “Delta tij, Sportvis-

serij in de Zuidwestelijke Delta“. In 2012 zijn een aantal 

concrete onderwerpen uit deze visie opgepakt in project-

vorm, waaronder de SportvisserREISgids Zeeland, het 

verbeteren van de bevisbaarheid van dijken (waarbij de 

wensen van de sportvisserij bij de versteviging van dijken 

meegenomen worden), uitbreiding pierenspitgebieden en 

het verkrijgen van visplaatsen op Maasvlakte 2. De sport-

visserREISgids is inmiddels afgerond en aan de overige 

projecten wordt nog steeds gewerkt. Daarnaast wordt 

via diverse overlegplatformen de overlast van Japanse 

oesters voor de sportvisserij (200 meter zone vanuit de 

oever) onder de aandacht gebracht. 

SportvisserREISgids Zeeland

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft op de VISMA van 

2012 de SportvisserREISgids Zeeland gepresenteerd en 

een eerste exemplaar aangeboden aan dhr. Van Beveren, 

gedeputeerde van de Provincie Zeeland. De Sportvisser-

REISgids Zeeland is mede door de inzet van vrijwilligers 

tot stand gekomen en beschrijft meer dan 70 visstek-

ken en bevat een overzicht van alle charterschepen en 

trailerhellingen. Daarnaast zijn vistips, bezienswaardighe-

den, hengelsportwinkels, zeeaas adressen en informatie 

over pierenspitten en visdocumenten opgenomen in  

deze gids.

Van de sportvisserREISgids Zeeland zijn inmiddels ruim 

2.500 exemplaren verkocht. 

Veerse Meer

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in 2012 besloten 

niet verder te gaan met uitzetten van forel in het Veerse 

Meer. Reden hiervoor is de afwijzing van een verzoek om 

cofinanciering van dit project door gemeenten rondom 

het Veerse Meer.

Platvis brakke wateren

Samen met aangesloten hengelsportverenigingen is een 

start gemaakt met het project platvis in brakke wateren. 

Totaal van de visserij Per fuiklichting Gemiddeld gewicht

Gemaal Fuiklichting Kilo Aantal Kilo Aantal Gram per stuk

Schouwen Duiveland

Prommelsluis 21 62 64 3,0 3,0 970

Den Osse 21 12 12 0,6 0,6 1008

Dreischor 21 44 35 2,1 1,7 1263

Totaal 63 118 111 1,9 1,8 1067

Zeeuws Vlaanderen

Loven 12 132 66 11 5,5 1994

Othene 11 97 111 8,8 10,1 874

Campen 14 162 148 11,6 10,6 1097

Paal 12 53 120 4,4 10 439

Totaal 63 118 111 1,9 1,8 1067

Totaal 112 562 556 5 5 1011
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Doel is om te komen tot een plan om de sportvisserij 

op afgesloten brakke wateren in Zeeland te verbeteren. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland wil hiermee de drempel 

om te vissen voor met name jeugdige vissers verlagen.  

In 2013 zal het project verder uitgewerkt worden en  

zullen concrete voorstellen voor verbetering gepresen-

teerd worden.

Trailerhellingen

In 2011 is met behulp van een groep enthousiaste vrijwil-

ligers een inventarisatie uitgevoerd naar locaties waar 

trailerhellingen verbeterd dan wel nieuw aangelegd 

kunnen worden. In totaal zijn dertien locaties geselec-

teerd die in 2012 verder uitgewerkt zijn. Voor een aantal 

locaties zijn concrete voorstellen gedaan bij eigenaren 

van hellingen en in 2013 zal gekeken worden of vanuit de 

sportvisserij daadwerkelijk hellingen aangelegd kunnen 

worden.

Mobiele website

In 2012 is een start gemaakt om een mobiele website 

te ontwikkelen. In 2013 zal dit project uitgevoerd gaan 

worden.

Diverse onvoorziene uitgaven

In 2012 is een juridisch advies gevraagd over het tegen-

gaan van het afsluiten van dijken in het kader van Natura 

2000 Deltawateren. 

Voor de bestrijding van de stroperij is klein opsporings-

materieel aangeschaft. 

Er is een schetsontwerp gemaakt voor de verbouwing 

van het kantoor te Drimmelen

Belangenbehartiging

Algemeen

In de sfeer van de dienstverlening en belangen-

behartiging heeft het bureau van de federatie onder-

steuning gegeven aan: 

•  veel van de in dit jaarverslag beschreven activiteiten en 

projecten;

•  enkele honderden individuele sportvissers telefonisch 

informatie en adviezen gegeven;

•  enkele tientallen aangesloten verenigingen bijgestaan 

en geadviseerd over diverse problemen.

Zuid-Holland

Voor HSV Groot Rotterdam is een flyer opgesteld voor 

verenigingscontroleurs en zijn diverse kleine vragen 

uitgezocht. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft  

HV Zevenhuizen-Moerkapelle geadviseerd over inrichting 

van de Hennipsloot en HV De Watergeus geadviseerd 

over visstandbeheer. Voor de Verenigde Alblasserdamse 

Hengelaars zijn A3-posters gemaakt van veel voor-

komende vissoorten. Deze worden gebruikt voor het 

jeugdwerk. Voor de Leidse Hengelaarsbond en omstre-

ken is in samenwerking met Sportvisserij Nederland een 

zienswijze opgesteld m.b.t. het dierenwelzijnsbeleid van 

de gemeente Leiden. Deze zienswijze is goed ontvangen.

Zeeland

Er is in 2012 veel belangenbehartiging geweest voor  

projecten in Zeeland zoals Alliantie Oosterschelde, dijken, 

platvis, MZI’s en Green Deal waarin ook de belangen voor 

lokale hengelsportverenigingen zijn meegenomen.



Noord-Brabant

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft verschillende 

overleggen gevoerd met de Brabantse waterschappen 

ten aanzien van het visserijbeleid wat de waterschappen 

willen actualiseren. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft samen met de 

Eerste Dungense Hengelsport Vereniging (EDHV) een 

plan uitgewerkt om de sportvisserij op de Meerse Plas 

te verbeteren, zodat ook de recreatieve visser weer een 

visje zou kunnen vangen.

Aan HSV De Drie Baarzen uit Middelbeers is advies  

gegeven over de inrichting van haar viswater. Naar aan-

leiding hiervan heeft de vereniging besloten om kerst-

bomen af te zinken, waarmee de schuilmogelijkheden 

voor vis toenemen.

Water Natuurlijk

In 2012 is de bijeenkomst van de sportvisserijvertegen-

woordigers uit Water Natuurlijk niet door gegaan van-

wege afmeldingen, maar voor begin 2013 is een nieuwe 

bijeenkomst gepland.

In Noord-Brabant is regelmatig contact met bestuurders 

van Water Natuurlijk. In Zeeland en Zuid-Holland zijn 

deze contacten minder gestructureerd. In 2012 zijn geen 

bijzondere sportvisserijonderwerpen besproken.

Vliegtuigtellingen op het Volkerak
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Organisatie

Aantal aangesloten sportvissers: 122.801

Extra VISpas  6.010

ZeeVISpas 3.393

JeugdVISpas 9.058

Aantal aangesloten  verenigingen  252

Aantal Dagelijkse Bestuursleden 3

Aantal bestuursleden 6

Aantal medewerkers 9

Inkomsten: €  

Ontvangen afdrachten 774,4

Overige inkomsten 201,3

Uitgaven: €  

Personeelskosten 386,5

Huisvesting en Kantoor 109,5

Bestuur  82

Commissies   57,7

Huren en pacht 60,9

Viswaterbeheer/Controle 128,5

Projecten 73,2

Overige incl. afschrijvingen 99

Orgaan Naam Functie

Dagelijks Bestuur Nol Sweep Voorzitter 

Wil van Gils Penningmeester

Ben Biondina Secretaris

Bestuur Henk Embregts Voorzitter Cie. Vergunningen en Controle

Jos van den Broek Voorzitter Federatieve Adviescommissie Viswaterbeheer

Rien Luijks Voorzitter Jeugdcommissie

René Berger Voorzitter Werkgroep Karpervissen

Michel Hollaar Lid bestuur

Cees van Berlo Lid bestuur sinds 31 mei 2012 / Voorzitter wedstrijdcommissie

Bureau Wim de Vries Directeur 

Ard Verheijen Belangenbehartiger

Emiel Derks Belangenbehartiger

Ester Branderhorst Financieel/administratief medewerker 

Monique Landzaat Secretarieel/administratief medewerker 

Rian de Jong Medewerker controle en handhaving

Martijn Westdorp Medewerker jeugdzaken

Sascha Stam Secretarieel/administratief medewerker

Arie van der Graaf BOA

Samenstelling Bestuur en Bureau  
Sportvisserij Zuidwest Nederland in 2012

Kerngegevens  
Sportvisserij Zuidwest Nederland 2012 
(bedragen x € 1000)



Sportvisserij Zuidwest Nederland

Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen

T. 0162-687260

E. info@sportvisserijzwn.nl

www.sportvisserijzwn.nl 

Pierenspitgebied Schelphoek


