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Inleiding 
 
Door Sportvisserij Zuidwest Nederland wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020. De 
belangrijkste pijler voor het nieuwe beleidsplan is de inbreng van de aangesloten verenigingen. Daarvoor zijn 
tussen half november en half december 2015 in totaal 17 avonden georganiseerd om in klein verband met de 
verenigingen te spreken. Eén van deze avonden is niet doorgegaan omdat er maar één vereniging zich had 
aangemeld. Deze vereniging was bij een andere avond aanwezig. 
 

Regio Datum Plaats 

Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland icm Veerse Meer woensdag 18 november 2015 Wolphaartsdijk 

Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Europoort dinsdag 24 november 2015 Europoort 

Beheereenheid De Aa eo maandag 30 november 2015 Veghel 

Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland dinsdag 1 december 2015 Tholen 

Alblasserwaard woensdag 2 december 2015 Ameide 

Voormalig Waterschap De Maaskant donderdag 3 december 2015 Oss 

Alm en Biesbosch, Bommelerwaard maandag 7 december 2015 Hank 

Delfland maandag 7 december 2015 Delft 

Vijververenigingen Kempen / Peel maandag 7 december 2015 Duizel 

Zeeuws-Vlaanderen dinsdag 8 december 2015 Terneuzen 

Schieland en de Krimpenerwaard – niet doorgegaan woensdag 9 december 2015 Bergschenhoek 

Rijnland donderdag 10 december 2015 Leiden 

West-Brabant west dinsdag 15 december 2015 Willemstad 

West-Brabant oost dinsdag 15 december 2015 Geertruidenberg 

Hoekse Waard, IJsselmonde, Eiland van Dordrecht dinsdag 15 december 2015 Ridderkerk 

Maas-verenigingen donderdag 17 december 2015 Cuijk 

Midden-Brabant maandag 21 december 2015 Tilburg 

 
Door meer bijeenkomsten te organiseren in kleinere groepen wil de federatie in nauwer overleg komen met de 
verenigingen. De bijeenkomsten zijn zo klein dat letterlijk iedereen aan het woord is geweest. Tijdens de 
avonden is door de federatie voornamelijk geluisterd naar de verenigingen: Wat zijn belangrijke onderwerpen? 
Tegen welke problemen lopen de verenigingen aan en waarbij hebben ze behoefte aan ondersteuning. 
 
De verenigingen zijn door de federatie via de mail uitgenodigd, met één reminder. Verder is in de week 
voorafgaand aan de avonden gebeld met verenigingen die niet gereageerd hadden. 
In totaal zijn 97 verenigingen aanwezig geweest op één van de regiobijeenkomsten. 
Uitgangspunt voor het nieuwe federatieve beleidsplan is om aan te sluiten bij het landelijke beleidsplan „Naar 
buiten‟. Dit landelijke beleidsplan is door alle federaties in de algemene ledenvergadering van Sportvisserij 
Nederland vastgesteld. Alle punten die tijdens de avonden aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de tien 
thema‟s uit het beleidsplan „Naar buiten!‟ van Sportvisserij Nederland. Overige opmerkingen zijn onderaan elk 
verslag weergegeven.  
 
In januari 2016 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd, door Sportvisserij Nederland is samenwerking met 
Sportvisserij Zuidwest Nederland, met als titel HSV 2.0. Tijdens deze interactieve avonden werd door de 
aanwezige verenigingen een zogenaamde verenigingsscan ingevuld. Bij de inleiding van deze avond is door een 
regioadviseur een korte toelichting gegeven op de resultaten van de regiobijeenkomsten. De presentatie van 
deze avonden is achter in dit rapport opgenomen. 
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Verslag:  Regiobijeenkomst Walcheren, Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland 
Datum:  18 november 2015 
Plaats::  Paviljoen de Meerkoet te Wolphaartsdijk 
Aanwezig: Zeevissport vzw (2), Lure & Emerger (3), EGHV Goes (2) Noord Bevelandse HSV (2) 

HSV De Krabbe (2) HSV Dreischor (1), Total Fishing (2), HSV De Pilk (2), HSV Westkapelle (2) 
HSV Middelburg (4), Visserij en HSV De Zandkreek (1), VBC Veerse Meer (1) 
Gilles Traas (bestuur), Emiel Derks en Petra Peeters (medewerkers). 

Opgesteld door: Emiel Derks en Petra Peeters 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 
 Meer contact met het ministerie van EZ en de politiek in Den Haag. 
 Zorg voor meer (regulier) overleg met de Staatssecretaris en hoge ambtenaren.  
 Verbeter de samenwerking met gemeenten, Staatsbosbeheer en andere terrein beherende instanties. 
Hierbij moeten hsv‟s meer samenwerken met Sportvisserij ZWN. 
 Sportvisserij ZWN moet zich meer richten op het politieke circuit.  
 
VISpas 
 ZeeVISpas voor alle zoute wateren. 
 HSV-leden zorgt bij sommige verenigingen voor problemen (traag, omslachtig). 
 Sportvisserij Nederland verstuurt te grote aantallen Gezamenlijke Lijsten, zonde van de bomen. 
 Betalingsproblemen bij het online kopen van een VISpas voor Belgische sportvissers. 
 
Controle en Visserijwet 
 Heerlijke visrechten zorgen voor problemen op Walcheren. 
 BOA‟s zouden ook ingezet moeten worden om beroepsvissers te controleren als dat in het belang is van 
de sportvisser. 
 
Communicatie  
 Gezamenlijk meer publiciteit genereren rondom de hengelsport en veel vaker de belangen van de 
sportvisserij in de lokale, regionale en landelijke pers herhalen.  
 Duidelijker communiceren  over de inzet t.a.v. beroepsvissers die overlast veroorzaken.  
 
Hengelsportverenigingen 
 Betrokkenheid van leden is meestal laag. 
  
Kinderen en jongeren 
 Betrekken van jeugd bij de zeesportvisserij verloopt zeer moeizaam. Inzet op afgesloten wateren mét vis 
om jeugd aan te trekken is noodzakelijk. 
 Vislessen ook richten op de zeesportvisserij. 
 WK kampioenen als ambassadeur voor de jeugdvissers gebruiken.  
 Naast jeugdleden ook ouders activeren en betrekken bij de sportvisserij.  
 
Zeesportvisserij 
 Vangsten Oosterschelde blijven zeer slecht op de Deltawateren. 
 Glooiingen van dijken zijn niet altijd veilig voor de jeugd en ouderen. 
 Behoud spitgebieden Ooster- en Westerschelde. 
 Overlast Japanse oesters bij kantvisserij Oosterschelde en Veerse Meer. 
 Kansen voor de kajakvisserij op het Veerse Meer, instaplocaties aanleggen. 
 
Water- en Visstandbeheer 
 Kansen op de Westkapelse Kreek en Schelphoekkreek, „Platvis in de Polder‟ weer op de agenda 
plaatsen om vis vangen dichtbij huis te promoten. 
 Sportvisserij op aal weer vrijgeven op het Veerse Meer vanwege uitzet glasaal en goede aalstand. 
 Uitzet van forel in afgesloten wateren verloopt moeizaam met Staatsbosbeheer.  
 
Wedstrijden: als team naar de top 

 Stimuleren van de breedtesport. 

Overige zaken 
 Het stimuleren van toerisme, daar hoeft Sportvisserij ZWN in deze regio geen rol in te spelen. Dat is een 
tweede natuur voor de Zeeuwen.   
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Verslag: Regiobijeenkomst Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Europoortgebied  

Datum:  24 november 2015 
Plaats:  clubhuis SVV De Slufter - Europoort 
Aanwezig: HSV Delta Marien (2), Sportvisserij Goeree-Overflakkee (2), SVV De Slufter (4) 

ZHC De Zeenaald (3), HSV Het Voornse Kanaal (2), HSV De Watergeus (2)  
Willem Thoen (bestuur), Martin Hoorweg (Sportvisserij Nederland),  
Anjo Hoogendoorn, Wim de Vries en Emiel Derks (medewerkers). 

Opgesteld door: 
 Emiel Derks en Wim de Vries 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 
 Inzet op behoud en vergroten van visstekken in het Europortgebied. Havenbedrijf lijkt de sportvisserij in 
de haven te weren. 
 Visdruk neemt toe op bestaande wedstrijdlocaties in het havengebied door afname aan 
wedstrijdtrajecten en toename van hsv‟s van buiten de regio. 
 
Controle en Visserijwet 
 Sportvisserij ZWN moet zich in blijven zetten om de staand wantvisserij uit het Europoortgebied te 
krijgen. 
 Overlast van beroepsvissers en stroperij wordt wel gemeld op internetfora en sociale media, maar 
weinig met de juiste instanties (NVWA, Sportvisserij ZWN, etc.). Het ontwikkelen van een App, WhatsApp groep 
of online module wordt als gewenst ervaren.   
 Meer samenwerking tussen verenigingscontroleurs en BOA‟s is gewenst 
 
Hengelsportverenigingen 
 Ledenaantal van de zoute verenigingen neemt af. Belangrijkste redenen zijn de slechtere vangsten en 
de afname in wedstrijdparcoursen. Voor panvissers is het Europoortgebied niet meer interessant. 
 Het vinden van vrijwilligers en met name van wedstrijdcontroleurs is een probleem. Een van de 
oorzaken is dat Sportvisserij ZWN haar wedstrijdcontroleurs een vergoeding geeft en dat controleurs daarom 
liever bij wedstrijden van de federatie controleren.  
 
Kinderen en jongeren 
 Het betrekken van de jeugd bij de zeesportvisserij blijft erg lastig. Zeker gezien de afstand en benodigde 
begeleiding.  
 
Zeesportvisserij 
 Het verbeteren van de Stenen glooiing kan er voor zorgen dat hier weer een goede wedstrijdlocatie 
ontstaat.  
 Op het strand van Maasvlakte 2 ondervinden wedstrijdvissers regelmatig overlast van kite- en 
windsurfers. Sportvisserij ZWN kan mogelijk middels een evenementenvergunning deze overlast voorkomen.  
 
Water- en Visstandbeheer 
 In de vesting van Brielle heeft de visstand last van aalscholvers.  
 Vangsten in het Kanaal door Voorne zijn afgenomen en zijn wellicht te wijten aan de beroepsvisserij. 
 
Wedstrijden: als team naar de top 
 Sommige hsv‟s vragen toestemming aan voor verschillende wedstrijdtrajecten per dag om zo op de dag 
zelf nog te kunnen kiezen. Vanwege de hoge druk op sommige trajecten is dit uiteraard zeer ongewenst.   
 De druk van wedstrijden op o.a. de Dintelhaven is te groot, waardoor vangsten verder in het seizoen 
afnemen.  
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Verslag: Regiobijeenkomst Beheereenheid Stroomgebied De Aa 

Datum:  30 november 2015 
Plaats:  clubhuis HSV Veghel te Veghel 
Aanwezig: HSV Veghel. HSV Dobbertje Onder, HSV Vorstenbosch, HSV De Middenpeel,  

Eerste Dungense HSV 
Michel Hollaar (bestuur), Ard Verheijen en Jan Kamman (medewerkers ZWN) 

Opgesteld door: Ard Verheijen 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 
 Moeizame relatie met terreinbeheerder (als verhuurder visrecht) 
 Moeizame communicatie met waterschap 
 
VISpas 
 Eén VISpas voor alle wateren 
 
Hengelsportverenigingen 
 Moeilijk om (bestuurs)kader te vinden 
 
Kinderen en jongeren 
 Te weinig jeugd 
 Jeugd vist niet meer met de vaste stok 
 
Water- en visstandbeheer 
 Te helder water 
 Aalscholver 
 Slechte bereikbaarheid 
 Overlast waterplanten (maaibeleid) 
 Uitzetten van vis. Ook in relatie tot vissenwelzijn 

Overige zaken: 
 Het is onduidelijk wat rol Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland is. 
 Graag advies over visuitzet (o.m. graskarper) 
 Graag advies over beluchting visvijver 
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Verslag: Regiobijeenkomst Tholen en zuidwest Brabant 

Datum:  1 december 2015 
Plaats:  De Meulvliet te Tholen 
Aanwezig: Bootvisvereniging Zuid-West Nederland (1), HSV De Edelkarper (2), HSV Het Spanjooltje (1) 
  HSV De Zeebaars (2), HSV De Halsterse Sportvissers (3), HSV De Streyenvissers (2), HSV De 

Oosterscheldevissers (2), HSV De Knorhaan (2), De Eendrachtvissers (2)  
  Gilles Traas, Henk Embregts en Eric Marteijn (bestuur), Emiel Derks en Rian de Jong 
  (medewerkers). 
Opgesteld door: Emiel Derks en Rian de Jong 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 
 In overleggen met o.a. Rijkswaterstaat kan Sportvisserij ZWN de hsv‟s goed ondersteunen. 
 Gezamenlijk veel meer in contact treden met de overheden, zoals waterschap en gemeente. Op het 
gebied van jeugd, toerisme en recreatie hebben we veel te bieden. 
 
VISpas 
 De online VISpas is een groot succes, maar heeft als risico (nog) minder binding met de vereniging. 
 
Controle en Visserijwet 
 Rechtszaken tegen beroepsvisser dienen harder, feller en zakelijker aangepakt worden. 
 BOA‟s van de sportvisserij moeten meer ingezet worden bij overlast van beroepsvissers op sportvissers. 
 Niemand doet wat tegen overtredingen van beroepsvisserij zoals het vissen in het vaarwater door vaste 
vistuig vissers en het vissen met sleepnetten in het verboden gebied.  
 Hsv‟s moeten overlast van beroepsvisserij melden bij Sportvisserij ZWN, NVWA en eventueel andere 
overheden. 
 Vanwege cultuurverschillen en taalbarrières ontstaan er regelmatig ongewenste situaties langs de 
waterkant. Met name het meenemen van (teveel) vis wordt als ongewenst beschouwd. Sommige hsv‟s laten 
deze sportvissers elk jaar uitschrijven en opnieuw lid worden i.v.m. mogelijke verhuizingen e.d. 
 
Communicatie  
 De afstand tussen hsv‟s en Sportvisserij ZWN wordt door sommigen als te groot bevonden, terwijl 
anderen aangeven dat Sportvisserij ZWN altijd ondersteuning biedt als je hierom vraagt.  
 Communicatie van Sportvisserij ZWN en hsv‟s gaat regelmatig mis vanwege e-mailproblemen en/of het 
niet doorsturen van e-mails door de secretaris. Dit zorgt voor weerstand en gekeken moet worden hoe de 
berichtgeving geoptimaliseerd kan worden. 
 Panvissers mogen geen paling en steeds minder zeebaars meenemen. Communiceer positiever naar 
buiten wat je wel allemaal kan (beleven) als sportvisser.  
 Sportvisserij ZWN is vaak erg laat bij het publiceren van uitslagen van wedstrijden en verslagen van 
activiteiten. 

Hengelsportverenigingen 
 Betrokkenheid van leden is over het algemeen laag en inzet op het verhogen hiervan is gewenst. 
 Problemen met de doorstroming van bestuursfuncties, verjonging blijft achterwege. 
 Onderling overleg tussen hsv‟s – al dan niet samen met Sportvisserij ZWN – is gewenst om kennis en 
ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk op te treden bij problemen. 
  
Kinderen en jongeren 
 Animo van jeugdleden bij de zoute hsv‟s neemt sterk af door bedroevende vangsten op Oosterschelde.  
 Het aantal jeugdleden bij HSV Het Spanjooltje neemt juist toe. 
 Het behouden van kinderen en jongeren is een uitdaging. 
 Jongeren van 14-18 jaar zijn lastig bij de vereniging te houden. 
 
Zeesportvisserij 
 Vangsten Ooster- en Westerschelde zijn zeer slecht. Vanaf de dijk wordt nauwelijks nog vis gevangen. 
Onderzoek naar de oorzaken is gewenst. 
 Inzet op behoud spitgebieden en waar mogelijk op uitbreiding. 
 De visserij met vaste vistuigen blijft een doorn in het oog voor kant- en bootvissers. Met name buiten het 
kreeftenseizoen zou de hoeveelheid vistuigen moeten worden beperkt.  
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Water- en Visstandbeheer 
 Het Bathse Spuikanaal groeit in de zomer steeds verder dicht met waterplanten en de vangsten nemen 
af. 
 Toegankelijkheid van huidige wedstrijdtrajecten dient behouden te blijven. 
 Hekoverstapjes en klapdeuren zijn gewenst langs de dijken. 
 
Wedstrijden: als team naar de top 
 Vanwege de slechte vangsten worden zoute wedstrijden steeds vaker buiten Tholen gevist.  
 Door de slechte vangsten worden nauwelijks nog grote wedstrijden georganiseerd. 
 De slechte communicatie omtrent het nieuwe wedstrijdbeleid heeft voor ontevredenheid en onrust bij 
wedstrijdvissers en hsv‟s gezorgd. 

Overige zaken 
 Dhr. A Jurgers van HSV De Streyenvissers gaf aan dat hij een brief heeft gestuurd over het zoute 
selectiebeleid een jaar geleden. Hij was zeer ontevreden omdat hij hier nooit antwoord op heeft gekregen. 
 Problemen met wedstrijdmodule - Adrie van Tillo HSV De Eendrachtvissers. 
 Het adressenbestand van Sportvisserij ZWN is niet actueel.  
 Volgens enkele personen is de bereikbaarheid van het kantoor van Sportvisserij ZWN slecht. 
 Adreswijzigingen worden niet of veel te laat verwerkt. 
 Sommige hsv‟s ontvangen al jaren teveel Gezamenlijke Lijsten, terwijl dit al diverse malen is 
doorgegeven aan Sportvisserij Nederland. 
 De zoute hsv‟s uit Noord-Brabant willen graag bij regiobijeenkomsten met Tholen ingedeeld worden 
(zoals nu het geval was). Schouwen-Duiveland past beter bij Walcheren. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Alblasserwaard 

Datum:  2 december 2015 
Plaats::  Clubhuis „t Vishokkie te Ameide 
Aanwezig: HSV De Alver, HSV Groot-Ammers, HSV ‟t Voorntje, HSV De Graafstroom 
  Verenigde Alblasserdams Hengelaars, HSV Ameide 

Willem Thoen (bestuur), Rutger Meijer en Jan Kamman (medewerkers). 
Opgesteld door: Rutger Meijer 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 
 Ondersteuning bij contact met overheden (voornamelijk waterschap) 
 Voor verdere ondersteuningspunten, zie onderstaand 
 
VISpas 
 Er wordt gepleit voor meer inbreng in de gezamenlijke lijst 
 
Communicatie 
 Nog niet alle verenigingen maken gebruik van sociale media 
 Moeite met het betrekken van nieuwe vrijwilligers/jeugd 
 
Hengelsportverenigingen 
 Een aantal verenigingen werken bewust toe naar een gemixt bestuur 
 Niet alle verenigingen krijgen dit even makkelijk voor elkaar 
 Verenigingen hebben behoefte aan contact met elkaar 
 Meer samenwerking onderling gewenst 
 
Kinderen en jongeren 
 Meer vislessen  
 Jeugd vasthouden na basisschool (categorie vanaf 12 jaar) 
 Ondersteuning gevraagd bij mobiliseren van de jeugd 
 Ondersteuning gevraagd bij organiseren van jeugdactiviteiten 
 Ondersteuning gevraagd bij het opzetten van een jeugdafdeling 
 Verschuiving van witviswedstrijden naar karper- en roofviswedstrijden 
 
Water- Visstandbeheer 
 Waterplantenproblematiek, met name in stedelijk gebied 
 Eén vereniging ervaart een verminderde bereikbaarheid door rietoevers 
 ‟t Voorntje ziet mogelijkheden voor de inzet van graskarper in stadswater (actie) 
 Vistrappen gewenst tussen de polders en de rivier 
 Verenigingen melden overlast door aalscholvers 
 
Wedstrijden: Als team naar de top 
 Te hoge drempel voor jeugd om mee te doen met federatief kampioenschap 

 Er wordt een extra tussenlaag voorgesteld 
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Verslag: Regiobijeenkomst De Maaskant 
Datum:  3 december 2015 
Plaats:  ‟t Putje te Oss  
Aanwezig: HSV Haarsteeg, HSV De Hut, Visclub De Bleeken, HSV ‟s-Hertogenbosch, Nistelrodese HSV 

HSV De Vijf Wielen 
  Wil van Gils en Henk Embregts(bestuursleden Sportvisserij Zuidwest Nederland en  

Ard Verheijen (beroepskracht Sportvisserij Zuidwest Nederland 
Opgesteld door: Ard Verheijen 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 
 Slechte relatie met gemeente Den Bosch  
 Slechte relatie met natuurbeheerder 
 
Controle en Visserijwet 
 Stroperij Ertveldplas 
 Problemen karpervissers/nachtvissen 
 
Hengelsportverenigingen 
 Moeilijk (bestuurs)kader te vinden 
 Moeilijk vrijwilligers te vinden 
 Geringe betrokkenheid leden (o.a. opkomst ALV) 
 Geroyeerde leden kunnen nu zonder probleem lid worden van een andere vereniging 
 
Kinderen en jongeren 
 Jeugd vist alleen nog op karper 
 Aantal jeugdleden (<14 jr.) 
 Overlast hangjongeren 
 
Water- en Visstandbeheer 
 Bereikbaarheid 
 Overlast waterplanten 
 Slechte vangsten bij wedstrijden 
 Exotische grondels 
 
Wedstrijden: als team naar de top 
 Keuze water selectiewedstrijd 
 
Overige opmerkingen: 
 Rotzooi langs waterkant 
 Illegale woonboten op Ertveldplas 
 Elke ALV krijgt bestuur vereniging de vraag waarom de vereniging aangesloten zou moeten zijn bij 
federatie. 
 Tijdens laatste ALV heeft HSV De Vijf Wielen een notitie ingebracht over geroyeerde leden maar de 
notitie is niet behandeld. 
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Verslag:  Regiobijeenkomst Bommelerwaard en Alm & Biesbosch 
Datum:  7 december 2015 
Plaats:  Hank 
Aanwezig: HSV Het Loze Vissertje (1), HSV de Rietvoorn uit Aalst (1), HSV de Biesbosch (1) 

HSV De Maaskanters (2), HSV Palingparadijs (2), HSV de Vrolijke Vissers (1) 
Rien Luijks (bestuurslid), Wim de Vries en Martijn Westdorp (beroepskrachten)  

Opgesteld door: Wim de Vries 
 
Belangenbehartiging 
 Toegankelijkheid en bevisbaarheid is een probleem in het gebied van Alm & Biesbosch, waarbij het om 
overlast door water- en oeverplanten gaat. Federatie Alm & Biesbosch heeft goede contacten met de 
uitvoeringsdienst van het waterschap en mogen zelf het nodige onderhoud uitvoeren. Het waterschap veegt de 
watergangen regelmatig, maar het maaisel laten ze vaak liggen. Het gevolg is verrotting en zuurstofloosheid en 
daardoor problemen voor vis. 
 Nagaan of we maximaal 35 steigers kunnen aanleggen langs het Steurgat, daar staan al diverse 
overstapjes. Op deze locatie wordt overigens ook de zegenvisserij uitgeoefend.  
 De Maas (noordzijde), tussen de stuw van Lith en de sluis bij Sint Andries is een nevengeul gegraven en 
daardoor is deze zeer goede vislocatie niet meer te bevissen. De federatie „wil‟ hier niets aan doen, wordt 
gezegd. 

 Tussen Heerewaarden en Alphen liggen volgens Rijkswaterstaat mogelijkheden om toch nog iets te 
doen voor de bereikbaarheid en de bevisbaarheid. 
 
VISpas 
 Federatie Alm & Biesbosch is bezig met de Noordwaard. 
 Zandafgraving Gemeente Westmaas en Waal. Een beroepsvisser vist hier met toestemming van de 
aannemer. Als sportvisserij moeten we hier ook kunnen vissen.  
 Sommige Oost-Europeanen nemen vis mee en soms verkopen ze het. Veel van deze mensen hebben 
overigens vaak wel een vergunning. 
 
Controle en Visserijwet 
 Nabij/op de Spijkerboor, het Zandgat en het Steurgat wordt erg hard gevaren ook door sportvissers. 
 De samenwerking tussen de verenigingen binnen Alm en Biesbosch en de BOA‟s van Sportvisserij 
Zuidwest Nederland is goed geregeld.  
 Contacten tussen BOA‟s van Sportvisserij Zuidwest Nederland en HSV‟s uit de Bommelerwaard beter 
regelen. 
 Voor een aantal HSV‟s is het niet duidelijk waar ze stroperij kunnen melden en waar ze controle van hun 
verenigingswater kunnen aanvragen. Samenwerking tussen verenigingscontroleurs en BOA‟s zou wellicht nog 
verbeterd kunnen worden. 
 
Communicatie  
 Zouden we ook niet veel meer moeten communiceren over de onbelemmerde beroepsvisserij en de 
gevolgen hiervan voor de sportvisserij en de visstand en waarom wordt er zo weinig gemonitoord? 
 
Hengelsportverenigingen 
 De meeste HSV‟s in dit gebied hebben te maken met een daling van het aantal leden. Men heeft te 
kampen met vergrijzing binnen de vereniging. Bij de meeste HSV‟s is men lid vanwege de VISpas (veel 
recreatieve vissers). Het aantal vrijwilligers is veelal niet genoeg. 
 HSV Het loze Vissertje uit Dussen is heel positief over de cursus „meer vrijwilligers in korte tijd‟. Dat 
heeft veel vrijwilligers opgeleverd, die echter langzamerhand weer zijn vertrokken. 
 
Kinderen en jongeren 
 Bij sommige HSV‟s gaat het goed bij anderen niet. Jeugdvissertjes worden niet snel lid. Waar ligt dat 
aan? Belangrijk is het om jeugdactiviteiten te herhalen en om de ouders erbij te betrekken. 
 De jeugd „moet‟ vis vangen, willen ze lid worden. In verbindingswater is een goede visstand voor de 
sportvisserij moeilijk te regelen. Daarom is het belangrijk om juist gesloten viswateren te beheren voor de jeugd. 
 
Water- en visstandbeheer 
 Bij sommige Afname visstand in de Biesbosch. Als oorzaak wordt de beroepsvisserij genoemd. 
Opvallend is ook de afnemende visstand op de Maas, terwijl op de Maas zelf geen beroepsvisserij plaats vindt. 
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Zou de oorzaak liggen in het feit dat op de kruising van de Amer en de Nieuwe Merwede extreem veel gevist 
wordt met de zegen? 
 De visstand in de polders van De Bommelerwaard is dramatisch. De oorzaak is waarschijnlijk dat er 
geen vis meer vanaf de Maas de polders in kan zwemmen. Na 1995 zijn de gemalen zo veranderd dat de vis  in 
het voorjaar er niet meer op kan. Voorheen was er een natuurlijk uitstroom van de polders naar de rivier. 
 Bovendien gaat veel vis stuk door de gemalen. Dit is duidelijk zichtbaar aan de uitstroomzijde van de 
gemalen. Waar blijven de beloofde vispassages? 

 Ook aalscholvers werden vaak genoemd als oorzaak van slechte visvangsten. In sommige gevallen 

omdat ze daags tevoren met een grote groep het viswater hadden bejaagd. 
 
Wedstrijden: als team naar de top 
 Wedstrijden, afname deelname. De oorzaak wordt ondermeer gezocht in de afnemende vangsten als 
gevolg van stroperij. Het gaat met name om wateren die gehuurd worden door de federatie Alm & Biesbosch. 
Het lukt niet om de stroperij af te laten nemen. 
 Ook in de Bommelerwaard zijn steeds minder wedstrijdvissers, maar wel steeds meer recreatieve 
vissers. 
 Er wordt gesuggereerd dat de Federatie van hengelsportverenigingen in Midden-Nederland (FHMN) 
voorrang geeft aan haar eigen leden. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Delfland 
Datum:  7 december 2015 
Plaats:  De Schaapskooi te Delft 
Aanwezig: HSV Schiedam e.o (2) De ‟s-Gravenhaagse HSV (1), HSV Groot Rotterdam (2) 

 Sportvisserijbelangen Delfland (3) 
Wil van Gils (bestuurslid Sportvisserij Zuidwest Nederland), Rutger Meijer en Petra Peeters 
(beroepskrachten Sportvisserij Zuidwest Nederland, Anjo Hoogendoorn (BOA Sportvisserij 
Zuidwest Nederland). 

Opgesteld door: Petra Peeters 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Men vindt het van belang dat de federatie ingang zoekt / heeft in de politiek m.b.t. de beroepsvisserij. 
 De maatschappelijke waarden van de sportvisser moet uitgedragen worden en vooral dat er duurzaam 

gevist wordt. 
 
VISpas 

 De vereniging willen géén viswater inbrengen en dat ook zolang mogelijk volhouden. 
 Ze pachten nu het visrecht van de gemeente. 
 Het inbrengen van viswater is nu nog té complex. Men ervaart de federatie als concurrent voor wat 

betreft viswater huren. 
 Men loopt aan tegen lidmaatschap voor een heel jaar (in oktober betaal je net zoveel als in januari). Kan 

daar een oplossing voor komen. 
 Men wil meer duidelijkheid over wat er onder regionale wateren wordt verstaan.  

Men wil dat de federatie een proactieve houding heeft in het verwerven van viswateren voor de 
verenigingen. 

 Men vraagt zich af of al eens onderzocht is of een beroepsvisser (Klop) uitgekocht kan worden en wat 
dat evt. kost. 

 
Controle en Visserijwet 

 Alle verenigingen zijn zeer tevreden over controle en handhaving. 
 
Hengelsportverenigingen 

 Men wil een belangenbehartiger voor de vereniging i.p.v. een belangenbehartiger voor de federatie. 
 Men wil binding tussen de vereniging en de federatie 
 Faciliteer en stimuleer de vereniging, zodat de vereniging sterker wordt. 
 Men mist betrokkenheid bij de federatie voor de lokale activiteiten. 
 HSV Groot Rotterdam biedt aan dat de federatie kennis bij hun vereniging kan komen halen. 
 Er heerst een grote onvrede over hoe de federatie met de vereniging omgaat. Basis van vertrouwen 

ontbreekt. . Laat de vereniging in hun waarde. 
 Er wordt door de federatie te weinig gecommuniceerd met de verenigingen 
 Help de vereniging met specifieke vragen. 
 Men mist de lokale binding met de verenigingen die opgeheven worden. De federatie huurt het 

vrijgekomen viswater en vervolgens wordt het verwaarloosd. 
 
Kinderen en jongeren 

 De vereniging heeft een laag aantal jeugdleden. 
 Opvolging van de vis les en op het terrein van jeugd meer stimuleren. 
 Er is geen opvolging van de visles op school. 

 
Water- en Visstandbeheer 
Aalscholvers ervaart men als een groot probleem. 

 Enorme begroeiing langs de waterkant waardoor veel visplaatsen verloren gaan, zoals langs de 
Poldervaart.  

 Door verminderde toegankelijkheid van het viswater daalt het aantal leden. 
 Toerisme vindt men geen prioriteit. Eerst maar eens zorgen dat de andere zaken op orde zijn. 

 
Wedstrijden: als team naar de top 

 Men stelt water beschikbaar voor federatieve kampioenschappen en men mist vervolgens belangstelling 
tijdens de wedstrijden vanuit de federatie. Het is wenselijk dat iemand interesse toont en langskomt van 
de federatie. 
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Overige opmerkingen: 

 Onvrede over het niveau van het federatief bestuur. 
 Men heeft wantrouwen t.a.v. de federatie waarmee je de sportvisser niet helpt. 
 Men mist de houding van kennisoverdracht bij de federatie. 
 Federatie kost een hoop energie en levert een hoop chagrijn op. Men vraagt zich af hoe de federatie dat 

wil gaan aanpakken.  
 De federatie is niet actief genoeg, er blijft teveel hangen en er gebeurt te weinig. 
 Men vindt het slecht dat de vereniging heeft zitten slapen bij het voordragen van een nieuwe voorzitter 

bij de federatie, want ze hadden ook zelf een voorzitter kunnen voordragen. 
 Ontevredenheid over stemrecht. Men gaat een notitie voor de ALV inbrengen. 
 Men wil stemrechtverandering en dat er scherper getoetst gaat worden over een vereniging ook 

verenigingswaardig is met minimaal 50 leden. 
 Men wil een lagere federatieve afdracht. 
 Men wil een eerlijk en acceptabel bestuur. 
 Men wil twee keer per jaar met de federatie rond de tafel. 
 Bij de federatie ontbreekt visie en missie. 
 Men ervaart veel onderlinge verschillen tussen de de federaties. 

District Randstad is destijds geruisloos overgegaan in Sportvisserij Zuidwest Nederland en dat steekt. 
De vereniging verwijt zichzelf dat men heeft zitten slapen. 

 Men mist zichtbare kwaliteit in de regie bij de federatie. Men wil maatwerk 
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Verslag: Regiobijeenkomst Kempen / De Peel 
Datum:  7 december 2015 
Plaats:  Clubhuis HSV De Gender te Duizel 
Aanwezig: HSV de Gender (1), HSV Haalop Bladel (2), Ons Genoegen Asten (1), HSV Ons Vermaak(2) 

HSV Philips (2), HSV ‟t Polderke (1), HSV ST. Valentinus (2) 
Eric Marteijn (bestuur), Ard Verheijen en Rian de Jong (medewerkers). 

Opgesteld door: Ard Verheijen en Rian de Jong 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 
 Moeizame relatie met waterschap (concreet voorbeeld: Verdringingsreeks) 
 
VISpas 
 Meer samenwerking verenigingen (vb Molenbeek-vergunning Noord-Limburg) 
 Inbrengen visvijvers in VISpas kost vereniging geld 
 
Controle en Visserijwet 
 Contact met BOA‟s en politie verbeteren 
 
Hengelsportverenigingen 
 Afname aantal leden 
 Vergrijzing (bestuur en leden) 
 Betrokkenheid leden is gering 
 Moeilijk (bestuurs)kader te vinden 
 Mogelijkheden kijken om betaalde krachten in te huren, eventueel samen 
 Verenigingen ervaren afstand tussen federatie en verenigingen 
 Mogelijkheden fusies 
 Wat is meerwaarde van aangesloten zijn bij de federatie? 
 
Kinderen en jongeren 
 Jeugd vist liever op karper 
 Afname aantal jeugdleden 
 Vereniging is jeugd tussen 14 en 18 “kwijt” 
 Kosten voor jeugd boven de 14 jaar zijn hoog  
 
Water- en visstandbeheer 
 Te helder water 
 Vissterfte (m.n. zomer) 
 Zuurstofarm water 
 Waterplanten 
 Visuitzet (moet jaarlijs vis uitgezet worden. Anderzijds meer kans op ziektes) 
 Aalscholvers 

Overige zaken: 

 Hangjongeren: vandalisme, inbraak, brandstichting 
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Verslag: Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 
Datum:  8 december 2015 
Plaats:  Rivierenhuis te Terneuzen 
Aanwezig ZHV De Vogel (2), ONI Terneuzen (5), GOA Axel (4), De Koewachtse HV (3), HSV Platzak (3), 
  HSV Aardenburg (2), HSV De Schelde Haven (3, niet aangesloten) 

Eric Marteijn (bestuur), Emiel Derks, Rian de Jong en Ed Stoelman (medewerkers). 
Opgesteld door: Emiel Derks en Rian de Jong 
 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Overleggen met overheden verlopen traag en stroperig. Ondersteuning vanuit Sportvisserij ZWN is 

hierbij gewenst.  

 Gezamenlijk zoeken naar de mogelijkheden om het maatschappelijke draagvlak rondom sportvissen te 

vergroten. 

 De diversiteit aan huurovereenkomsten, machtigingen en pachtcontracten is groot. Sportvisserij ZWN 

zou zich nog meer in moeten zetten om deze door verhuurders te laten uniformeren. 

 Gezamenlijk de relatie met waterschap Scheldestromen verbeteren. 

 Bij problemen met overheden, waaronder het waterschap, altijd Emiel erbij betrekken.  

 

VISpas 

 HSV‟s in Zeeuws Vlaanderen hebben een zogenaamde  vijf-beurtenkaart. Met deze kaart kun je gratis 

bij de buren in het water vissen. Dit werkt goed en is een eerste stap naar het uitwisselen van viswater via de 

Gezamenlijke Lijst.  

 

Controle en Visserijwet 

 Een BOA in Zeeuws Vlaanderen wordt toegejuicht door alle hsv‟s. 

 De BOA-structuur en de mogelijkheid om een federatieve BOA (gratis) te laten controleren op 

verenigingswateren is nog niet bij iedereen bekend. De hsv‟s die hier wel gebruik van hebben gemaakt, zijn hier 

zeer positief over. 

 Meer samenwerking tussen verenigingscontroleurs en BOA‟s op bijvoorbeeld nachtvissen wordt 

aangedragen. 

 Vanwege cultuurverschillen en taalbarrières ontstaan er regelmatig ongewenste situaties langs de 

waterkant. Het beschikbaar stellen van de belangrijkste regels in verschillende talen is gewenst. 

 Om uniformiteit van verenigingscontroleurs te bereiken, heeft GOA Axel beleidsregels voor de 

controleurs. 

 

Communicatie  

 Het betrekken van lokale en regionale pers bij grote wedstrijden, visserijkundige onderzoeken en bij 

grote problemen waar betrokken overheden niet adequaat handelen, wordt als positief voor de hengelsport 

gezien.  

 De meeste hsv‟s zijn nog niet actief met sociale media. 

 

Hengelsportverenigingen 

 Onderling overleg tussen hsv‟s – al dan niet samen met Sportvisserij ZWN – is gewenst om kennis en 

ervaringen uit te wisselen. 

 Inzet op het binden van leden en de betrokkenheid van leden bij de vereniging vergroten. 

 Stimuleren van niet-aangesloten hsv‟s om zich aan te sluiten bij Sportvisserij ZWN. 

 Problemen met de doorstroming van bestuursfuncties, verjonging blijft achterwege. 

  

Kinderen en jongeren 

 De Jeugd Kijk- en Doedag van enkele jaren geleden was een groot succes. 

 Wens om meer samen te werken met andere hsv‟s bij de organisatie van specifieke clinics. 

 Meer vislessen om meer kinderen kennis te laten maken met sportvissen. 

 Bij vislessen moeten de groepjes indien mogelijk zo klein mogelijk zijn (meer begeleiding). 
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 Geef jongeren tot 18 jaar korting op de VISpas. 

 Laat de volwassen wedstrijdvissers met een koppelwedstrijd een jeugdlid aan de hand nemen. 

 Probeer ook de ouderen te enthousiasmeren en te activeren, zodat meer helpende handjes worden 

gevonden (geldt zeker voor de zeesportvisserij). 

 

Zeesportvisserij 

 Behoud spitgebieden zuidzijde Westerschelde. 

 Vangsten Westerschelde nemen af, zeker richting het oosten. 

 Sinds 2015 (over)last van beroepsvisserij met staand want. De vis wordt met veel lawaai de netten 

ingejaagd. 

 

Water- en Visstandbeheer 

 Aalschovers vormen nauwelijks een probleem. 

 Waterplanten op/langs de oever en in het water zorgen voor slecht bevisbare visstekken, een zeer 

ongewenste situatie die op verschillende plaatsen voor serieuze overlast zorgt. 

 Waterschap houdt een erg conservatief peilbeheer aan, met als gevolg dat bij droogte het zoutgehalte 

toeneemt en vervolgens vissterfte optreedt. Ondersteuning Sportvisserij ZWN is gewenst. 

Overige zaken 
 Goede contacten met Sportvisserij ZWN; 

 Veel kunnen bereiken door prettige samenwerking met kantoor; 

 Voldoende vrijwilligers, maar meer mag altijd; 

 Verzoek om cursussen in vervolg ook op zaterdag en op locatie te geven; 

 Hoeveel sportvissers hebben in Zeeuws Vlaanderen meer dan één VISpas?; 

 Veel vertrouwen in Eric als nieuwe voorzitter; 

 Positief gevoel over deze avond. Informatief, constructief en gezellig. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Rijnland 

Datum:  10 december 2015 
Plaats:  Verenigingslokaal HB Leiden  
Aanwezig Hengelaarsbond Leiden en Omstreken, Voorschotense Visserij Belangen, Wassenaarse 
  Hengelsportvereniging 
  Michel Hollaar (bestuur) en Rutger Meijer (medewerker). 
Opgesteld door: Rutger Meijer 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 De verenigingen zoeken ondersteuning bij de federatie in overleggen met overheden 

 

Controle en visserijwet 

 Het ontbreekt vaak aan kennis bij de lokale handhaving 

 Verzoek om meer ondersteuning van federatieve BOA‟s, voorstel om gezamenlijk hotspots op te pakken 

 Vereniging (HB Leiden eo) heeft te weinig verenigingscontroleurs 

 

Communicatie 

 Moeite met communicatie met „buitenlandse‟ vissers  

 Vereniging wil nauwer betrokken raken met VBC‟s (door o.a. informatie-uitwisseling)  

 Regionaal overleg zoals dit is zeer wenselijk volgens alle aanwezigen 

 Meer aandacht voor het regionale/landelijke imago van sportvisserij 

 

Hengelsportverenigingen 

 Vergrijzing van vereniging door beperkte aanwas jeugd  

 Moeite met bereiken bestuurlijke mix door weinig interesse in functies 

 

Kinderen en jongeren 

 Terugloop interesse jeugd in viswedstrijden (witvis) 

 Beperkte aanwas van jeugdleden   

 Aanwijzen jeugdviswater(en) voor de ontwikkeling van de jeugd 

 Vereniging wil extra acties opzetten om jeugd te trekken maar is hierin zoekende 

 Men is van mening dat vissen te leiden heeft onder een negatief imago bij jeugd 

 Er zijn te weinig vislessen bij basisscholen in de regio 

 

Water- Visstandbeheer 

 HB Leiden eo heeft een Masterplan karperuitzet en wil dit via de VBC introduceren (Rijnland) 

 HB Leiden eo oppert het idee om regionaal water uit te wisselen 

 Veel waterkwaliteitsproblematiek in stadswateren van onder andere Voorschoten 

 

Wedstrijden: Als team naar de top 

 Vereniging bemerkt klachten op van omwoners tijdens wedstrijden en wil hier zelf iets aan doen 

 Verschillende verenigingen stellen een regionale wedstrijdagenda voor 
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Verslag: Regiobijeenkomst West Brabant West 

Datum:  15 december 2015 
Plaats:  Willemstad 
Aanwezig: HSV Het Alvertje, GIVU, Geduld Vangt Vis, HSV Het Wachtertje, HSV De Veste 
  Jos van den Broek en Eric Marteijn (bestuur), Ard Verheijen (medewerker) 
Opgesteld door: Ard Verheijen 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Moeizame relatie met gemeente en waterschap 

 

VISpas 

 Wens: meer water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 

 

Hengelsportverenigingen 

 De vereniging draait om wedstrijdvissers 

 Kleine verenigingen zijn afhankelijk van grote(re) verenigingen 

 Moeizame relatie met buurverenigingen (“oud zeer”) 

 Jongere vrijwilligers gewenst 

 Vergrijzing (wedstrijd)vissers 

 

Kinderen en jongeren 

 Afname aantal jeugdleden 

 Jeugd wil alleen nog maar karpervissen 

 

Water- en visstandbeheer 

 Beperkte vismogelijkheden binnen de gemeente (visstand, waterplanten) 

 Maaibeheer 

 Afnemende visstand 

 Aalscholvers 

 Visstoepen Tonnekreek onbevisbaar 

Overige zaken: 
 Hoe zit het met het visrecht van de haven van Dinteloord? 

\  
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Verslag: Regiobijeenkomst West-Brabant Oost 
Datum:  15 december 2015 
Plaats:  Clubhuis HSV Ons Genoegen, Geertruidenberg 
Aanwezig: Baronische Hengelaars (1), HSV De Ruischvoorn, Dongen (2), HSV De Maasmond (3),  

HSV Visserslust (3), HSV De Rietvoorn (2), HSV Alfheim (2), HSV Ons Genoegen (2)  
Wil van Gils (bestuur), Martijn Westdorp en Ester Hamers (medewerkers). 

Opgesteld door :Martijn Westdorp en Ester Hamers 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Overleggen met waterschappen en gemeentes verlopen moeizaam.  

 Er is een slecht maaibeheer in deze regio.  

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid is soms slecht (Oosterhout – Wilhelminakanaal (A59) en in Dongen) 

 

Communicatie  

 Een aantal hsv‟s zijn actief met sociale media. Alle verenigingen zien in dat moderne communicatie via 

bijvoorbeeld sociale media wel goed werkt. 

 

Hengelsportverenigingen 

 Onderling overleg tussen hsv‟s – al dan niet samen met Sportvisserij ZWN – is gewenst om kennis en 

ervaringen uit te wisselen. 

 Het is moeilijk om geschikte bestuursleden te vinden. 

 Het is moeilijk vrijwilligers te vinden. 

  

Kinderen en jongeren 

 Bij alle verenigingen daalt het aantal jeugdleden. Vislessen worden toegejuicht maar niet elke school in 

dit gebied wil hieraan meewerken.  

 Ondanks actieve jeugdcommissies is er een daling van jeugdleden te zien. Er liggen kansen voor hsv‟s 

om zich meer toe te spitsen op karper en roofvis. Alleen is vaak de kloof tussen een relatief „oud‟ bestuur/vaste 

stokvissers en jongeren te groot.  

 Geen eigen (geschikt) jeugdviswater.  

 

Water- en Visstandbeheer 

 Er is behoefte aan waardevolle informatie en ondersteuning bij het uitzetten van vis. 

 Enkele verenigingen hebben last van aalscholvers (op hun visvijver).  

 Waterplanten op/langs de oever en in het water zorgen voor slecht bevisbare visstekken, een zeer 

ongewenste situatie die op verschillende plaatsen voor serieuze overlast zorgt. 

 Blauwalg op de visvijver 

 Slechte baggerwerkzaamheden door externen 

 Afname visvangsten en last van grondels 

Overige zaken 

 HSV Leden wordt door één hsv als onprettig ervaren. Uitbesteden is niet zo prettig als zelf doen. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Hoeksche Waard, IJsselmonde, Eiland van Dordrecht 
Datum:  15 december 2015 
Plaats:  Clubhuis ERHV de Waal te Ridderkerk 
Aanwezig: Hoeksche Waard (3), HSV De Rietvoorn Strijen (3), ERHV de Waal (2) 
  Ben Biondina (bestuurslid), Rutger Meijer, Petra Peeters (medewerkers kantoor) 

Martin Hoorweg (Sportvisserij Nederland - Presentatie Droomfonds Haringvliet) 
Opgesteld door: Petra Peters 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 De verenigingen zoeken ondersteuning van de federatie in overleggen met overheden 

 Men zou heel graag meer samenwerking zien tussen verenigingen en tussen de verenigingen en 

Sportvisserij Zuidwest Nederland 

 

Controle en visserijwet 

 De verenigingen hebben geen klachten m.b.t. controle en handhaving 

 

Communicatie 

 Vereniging(en) hebben moeite met het bereiken van de achterban, er komt zeer beperkte reactie vanuit 

leden (ERHV De Waal is genoodzaakt haar blad op te laten houden)  

 

Hengelsportverenigingen 

 Vergrijzing van vereniging door beperkte aanwas jeugd 

 

Kinderen en jongeren 

 Verenigingen hebben weinig (nieuwe) jeugd 

 

Water- Visstandbeheer 

 Veel last van begroeiing langs wateren, beperkte bereikbaarheid 

 De visstand is naar zeggen van velen prima 

 Er zijn veel vragen over de beroepsvisserij 

 Verenigingen hebben moeite met het maaibeleid van het waterschap 

 

Wedstrijden: Als team naar de top 

 Terugloop in het aantal deelnemers van viswedstrijden (met name jeugd) 

 
Presentatie ‘Droomfonds Haringvliet’ door Martin Hoorweg 
Martin stuurt de presentatie naar de drie verenigingen. Ze willen alle drie meedenken en meedoen om input te 
geven m.b.t. realisatie van plannen en inzetten van geld. Vóór half januari 2016 kan men reageren, zodat Martin 
de ideeën kan inbrengen bij de andere partijen. 
Hoekse Waard merkt op dat ze momenteel het looprecht hebben bij het Haringvliet en dat „Natuurmonumenten‟ 
hen wegjaagt.  
ERHV De Waal oppert het idee om een compleet nieuwe vis plek te realiseren bijvoorbeeld bij „De Put‟ 
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Verslag: Regiobijeenkomst Maasverenigingen 

Datum:  17 december 2015 
Plaats:  Hotel Cuijk 
Aanwezig: HSV De Maas te Beugen, VBG Gennep, HSV De Zalm, HSV De Maas te Cuijk,  

HSV Ons Genoegen te Oss, HSV De Stekelbaars 
  Henk Embregts (bestuurslid) en Ard Verheijen (medewerker) 
Opgesteld door: Ard Verheijen 
 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Bereikbaarheid Maas 

 Slechte relatie met gemeente en terreinbeheerder (concreet Brabants Landschap) 

VISpas 

 Schaf Kleine VISpas af 

Hengelsportverenigingen 

 Moeilijk om (bestuurs)kader te krijgen 

 Moeilijk om vrijwilligers te krijgen  

 Ledenverlies en vergrijzing 

Kinderen en jongeren 

 Weinig jeugd bij activiteiten (vissen wel maar individueel) 

Water- en visstandbeheer 

 Vangbaarheid kruiskarpers 

 Slechte vangsten (roofvissers vangen wel) 

 Wat zit er nu eigenlijk daadwerkelijk aan vis? 

Overige zaken: 

 HSV De Maas, Cuijk zou graag zien dat er tien visplaatsen (Stelconplaten) worden aangelegd bij De 

Stier. 

 HSV De Maas, Cuijk heeft overleg gehad met de gemeente over het huren van stadswateren maar weet 

niet wat de stand van zaken is. 

 Is de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ook in het Duits verkrijgbaar? 

 Verenigingen zouden graag zelf stickers Nachtvistoestemming verkopen. 

 HSV De Maas uit Beugen huurt samen met HSV De Zalm en HSV De Berm De Vilt. Er zit echter weinig 

vis en er staan amper waterplanten. De vereniging denkt aan herbiciden gebruikt door steenfabriek. Een 

onderzoek laten uitvoeren is echter te duur voor de verenigingen. 

  



Verslagen regiobijeenkomsten ZWN  

 

23 
 

Verslag: Regiobijeenkomst Midden-Brabant 
Datum:  21 december 2015 
Plaats:  Clubhuis KEHV De Ruischvoorn, Centaurusweg 140 in Tilburg 
Aanwezig:  THV Tilburg (2), HSV Ons Genoegen Boxtel (2), HSV De Vriendschap Best (2), HSV Altijd Beet 

Vught (1), KEHV De Ruischvoorn (2), Jos van den Broek en Henk Embregts (bestuur), Jan 
Kamman, Martijn Westdorp, Rian de Jong en Ed Stoelman (medewerkers). 

Opgesteld door: Martijn Westdorp 
 
Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Overleggen met waterschappen en gemeentes verlopen moeizaam. Er worden dingen beloofd maar niet 

of slecht uitgevoerd.  

 Goede professionele ondersteuning vanuit Sportvisserij ZWN is hierbij gewenst en een enkele hsv merkt 

op dat aanwezigheid van Sportvisserij ZWN ook werkt om iets voor elkaar te krijgen. 

 Als er vragen zijn over de inzet of kwaliteit van belangenbehartigers kan altijd met de directeur van ZWN 

contact worden opgenomen. 

 Nieuwe visstekken/visplateau‟s moeten goed worden aangelegd. Subsidie en ondersteuning vanuit 

Sportvisserij ZWN is hierbij gewenst.  

 

VISpas 

 Een aantal hsv‟s huren veel wateren in/rondom hun stad en hebben angst om deze in te brengen 

vanwege het risico om leden te verliezen.   

 De meeste verenigingen willen graag met één VISpas in alle wateren kunnen vissen. 

 

Controle en Visserijwet 

 Er is behoefte aan goede controle en handhaving in het gebied Midden-Brabant. Er is behoefte aan 

contact met een vaste BOA en goede verenigingscontroleurs bij hsv‟s. 

 Sommige verenigingen kampen met veel zwerfafval aan hun visstekken 

 

Communicatie  

 Een aantal hsv‟s zijn actief met sociale media. Alle verenigingen zien in dat moderne communicatie via 

bijvoorbeeld sociale media wel goed werkt. 

 

Hengelsportverenigingen 

 Fuseren zou voor sommige kleine hsv‟s in grote steden, om te komen tot 1 vereniging per stad, weer 

nieuwe kansen bieden, alleen lukt dit vaak niet vanwege „oud zeer‟ bij de oudere leden. Sportvisserij 

ZWN kan op verzoek hierin bemiddelen. 

 Onderling overleg tussen hsv‟s – al dan niet samen met Sportvisserij ZWN – is gewenst om kennis en 

ervaringen uit te wisselen. 

 Problemen met de doorstroming van bestuursfuncties, verjonging blijft achterwege.  

 Het is moeilijk om geschikte bestuursleden te vinden. 

 

Kinderen en jongeren 

 Bij alle verenigingen daalt het aantal jeugdleden. Vislessen worden toegejuicht maar niet elke school in 

dit gebied wil hieraan meewerken.  

 Ondanks actieve jeugdcommissies is er een daling van jeugdleden te zien. Er liggen kansen voor hsv‟s 

om zich meer toe te spitsen op karper en roofvis. Alleen is vaak de kloof tussen een relatief „oud‟ 

bestuur/vaste stokvissers en jongeren te groot.  

 

Water- en Visstandbeheer 

 Er is behoefte aan informatie en ondersteuning bij het uitzetten van vis. 

 Enkele verenigingen hebben last van aalscholvers.  

 Waterplanten op/langs de oever en in het water zorgen voor slecht bevisbare visstekken, een zeer 

ongewenste situatie die op verschillende plaatsen voor serieuze overlast zorgt. 
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Overige zaken 

 Karpervissers willen graag alleen grote vissen vangen 

 Kunnen verenigingsbesturen verzekerd worden via een aansprakelijkheidsverzekering van Sportvisserij 

ZWN? 
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BIJLAGE: Terugkoppeling regioavonden op de vier bijeenkomsten HSV2.0 
 

 14 januari 2016, Hotel Van der Valk Eindhoven 

 19 januari 2016, Hotel Van der Valk Nieuwerkerk a/d IJssel 

 21 januari 2016, Hotel Van der Valk Gilze 

 26 januari 2016, Hotel Van der Valk Goes 
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