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Op donderdagavond 18 mei vond de Algemene 
Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland plaats. Net als voorgaande jaren 
konden de genodigden eerst gebruik maken 
van een heerlijke maaltijd. De opkomst 
bestond uit 56 aanwezige verenigingen. De 
vergadering startte dit jaar met een presenta-
tie van voorzitter Eric Marteijn en er werd 
stilgestaan bij de overledenen. 

De Algemene Ledenvergadering stemde 
verder in met alle financiële stukken die 
door penningmeester Wil van Gils werden 
gepresenteerd.

Op de agenda stond tevens een statutenwij-
ziging. Om te stemmen voor deze statuten-
wijziging waren de vereiste minimaal aantal 
aanwezigen niet aanwezig. Hierover werd 
tijdens een tweede Algemene Ledenverga-
dering gestemd. Deze tweede Algemene 
Ledenvergadering vond plaats op dinsdag 
13 juni 2017. Tijdens deze tweede Algemene 
Ledenvergadering is er tegen de statuten-
wijziging o.a. strekkende tot wijziging van de 
stemverhoudingen gestemd.

Door Eric Marteijn en Björn Schutz werd 
tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering 
een presentatie gegeven waarin onze ambities 
werden gepresenteerd en waardoor er een 
voorstel tot contributieverhoging werd gedaan 
aan de vergadering. Dit voorstel voor contribu-

tieverhoging werd door de vergadering 
verworpen. 

Arnout Barel van HSV het Wachtertje en Olga 
de Natris van HSV ’t Tipke werden gekozen tot 
vrijwilligers van het jaar.

Bestuur

De heer Willem Thoen is tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 18 mei 2017 
herbenoemd als bestuurslid met de portefeuil-
le Jeugd. De vacature in het bestuur voor de 
portefeuille Zeesportvisserij is vooralsnog niet 
ingevuld. Dit komt doordat er geen aanmeldin-
gen/gekwalificeerde kandidaten waren. 

Personele wijzigingen

Op 1 maart 2017 is Björn Schutz in dienst 
getreden als directeur. Emiel Derks, 
voorheen interim directeur, is per dezelfde 
datum benoemd als adjunct directeur/
senior belangenbehartiger. Het belangen-
behartigerschap voor de Provincie Zeeland 
is sinds 1 september 2017 ingevuld door 
Martijn Westdorp (nadat Emiel Derks daar 
nog gedurende een half jaar in voorzag) die 
de portefeuille ‘Jeugd’ tegelijkertijd heeft 
overgedragen aan Petra Peeters die eerder 
reeds de organisatie van jeugdvislessen 
verzorgde. De bestuurs- en directieonder-
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steuning heeft Petra Peeters overgedragen 
aan Ester Hamers. Per 1 december 2017 
is er afscheid genomen van administra-
tief/ secretarieel medewerker Mascha van 
Kakerken. 

Opzeggingen 

Per 1 januari 2017 hebben vier verenigin-
gen wegens opheffing hun lidmaatschap bij 
Sportvisserij ZWN opgezegd:

HSV ’t Gouden Aaltje – Made
Blue Water Fishing - Zevenbergen
HSV Nooit Gedacht - Ravenstein
HSV De Helmondse Sportvissers – Helmond

Onderscheidingen

In 2017 is aan A. van Erk, G. Kloet, A. van 
Oosten, J. Ottevanger, P. Vermulm, A. van der 
Werf, J. Wiersma en W. de Wilde de zilveren 
speld van verdienste verleend.
In het kader van verenigingsjubilea is op grond 
van het federatieve onderscheidingenbeleid 

in 2017 aan de onderstaande verenigingen de 
zilveren plaquette toegekend:
 HSV Altijd Beet te Schijndel voor haar  
 75-jarig jubileum.
 HSV De Alver te Giessenburg voor haar  
 50-jarig jubileum.

Belangenbehartiging voor 
sportvissers
Relaties overheden en organisaties

De Karper Sportvisserij Nederland
De KSN is al jarenlang verbonden aan 
Sportvisserij ZWN via haar deelname in de 
werkgroep Karpervissen. Ook dit jaar hebben 
vele vrijwilligers geholpen bij de realisatie 
van onder andere het laatste jaar van het 
spiegelkarperproject (SKP) Benedenrivieren. 
Het bestuur van De KSN en Sportvisserij ZWN 
zijn daarnaast met elkaar rond de tafel gaan 
zitten om te kijken waar zij elkaar het beste 
kunnen ondersteunen en aanvullen. In 2018 
zal deze verkenning een vervolg krijgen.

Gemeente Boxmeer
HSV De Maas uit Beugen, HSV De Berm en 
HSV De Zalm zijn bijgestaan bij overleggen 
met de gemeente Boxmeer, waterschap Aa 
en Maas en Brabants Landschap over hun 
viswater, de Oeffeltse Vilt. Hier is helaas nog 
steeds geen oplossing voor.

Gemeente Goeree-Overflakkee
Paviljoen Sluishaven, gemeente 
Goeree-Overflakkee en Sportvisserij ZWN 
hebben in samenspraak een volledig nieuwe 
trailerhelling aangelegd in de Galathese haven 
bij Ooltgensplaat, aan het Volkerak. Voor de 
sportvisserij fantastisch, maar ook voor de 
ondernemer en de gemeente van groot belang 
om de dagrecreatie in het oostelijk deel van 
deze gemeente een impuls te geven. Samen 
met de gemeente en de lokale HSV Sportvis-
serij Goeree Overflakkee wordt bekeken hoe 
de sportvisserij op het eiland geoptimaliseerd 
kan worden. Daarnaast zijn we gezamenlijke 
partners in de Droomfondsprojecten zoals bij 
de realisatie van de trailerhelling bij Hellegat 
aan het Hollands Diep.

Gemeente Zwijndrecht
In de gemeente Zwijndrecht hebben Sportvis-
serij ZWN en Sportvisserij Nederland aan tafel 
gezeten met de wethoudster om maatregelen 
te bespreken rondom viswater- en visstandbe-

heer. De gemeente vindt het belangrijk om te 
investeren in hun wateren aangezien er veel 
sportvissers in hun regio wonen. Sportvis-
serij ZWN en Sportvisserij Nederland hebben 
in nauwe samenwerking met de gemeente 
verschillende stadswateren waaronder bij de 
Devel, visserijkundig onderzoek uitgevoerd. 
Samen gaan ze kijken of er nog meer 
maatregelen te treffen zijn zoals het plaatsen 
van vissenbossen.

Rijks VBC’s
Binnen de visstandbeheercommissies 
(VBC’s) Volkerak-Zoommeer, Veerse Meer 
en Grevelingenmeer wordt met de verschil-
lende visserijpartijen invulling gegeven aan 
het visserijbeheer. De laatste jaren hebben 
deze VBC’s vooral een informatief karakter. 
Kennis en informatie wordt tussen de verschil-
lende organisaties in de VBC (Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zeeuws 
Landschap, Nederlandse Oestervereniging, 
beroepsvisserij en sportvisserij) gedeeld.

Rijkswaterstaat
Zowel in Zuid-Holland als in Zeeland hebben 
de belangenbehartigers periodiek overleg 
met Rijkswaterstaat over tal van zaken 
die betrekking hebben op de visstand en 
de mogelijkheden om te vissen. Zo houdt 
Rijkswaterstaat rekening met het sportvis-
serijbelang bij de renovatie en/of realisatie 
van oevers en strekdammen in de Ooster- 
en Westerschelde (aanleg visplateaus, 
hengelsteunen, etc.), worden eventuele 
tijdelijke afsluitingen van parcoursen 
in verband met werkzaamheden tijdig 
meegedeeld en betrekken ze Sportvisserij 
ZWN bij bijvoorbeeld het invoeren van het 
Kierbesluit.

Samen voor de Aal
Met o.a. stichting RAVON, Provincie Zeeland, 
Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse 
Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, 
Waterschap Rivierenland en Waterschap 
Scheldestromen werkt Sportvisserij ZWN 
aan de monitoring van de glasaalintrek in de 
zuidwestelijke Delta. Veel vrijwilligers zijn 
tijdens de glasaaltrek actief om wekelijks met 
een eenvoudig kruisnet bij kunstwerken de 
intrek van glasaal in kaart te brengen.

Staatsbosbeheer 
In het Zeeuwse, werken Sportvisserij ZWN 
en Staatsbosbeheer aan een intentieover-

eenkomst om meer samen te werken op 
het gebied van oever- en visstandbeheer. 
Sportvissers vissen graag op de wateren van 
Staatsbosbeheer en voor beide partijen is 
er veel te verbeteren in eenduidig beleid, 
gezamenlijke controle & handhaving, 
reduceren van loodgebruik en het sturen 
van sportvissers zodat kwetsbare natuur 
beschermd wordt. 

Voor de Biesbosch heeft Sportvisserij ZWN 
samen met Staatsbosbeheer een uitgebreid 
“vraag en antwoord” opgesteld om duidelijk-
heid te geven over de legale maar op dat 
moment eind maart, vlak voor- of reeds in 
de paaiperiode, onwenselijke beroepsmatige 
visserij in de Biesbosch naar aanleiding van 
publieke commotie.

In de regio Zuid-Holland is er veelvuldig 
contact geweest met handhaving vanuit 
Staatsbosbeheer om het met name te 
hebben over het gebruik van schuilmidde-
len. Staatsbosbeheer en Sportvisserij ZWN 
hechten er belang aan om duidelijke regels 
hierover te hebben. In de regio IJsselmonde 
werken Staatsbosbeheer en Sportvisserij ZWN 
daarnaast aan de ontwikkeling van visstekken. 
In de loop van 2017 zijn stappen gezet om in 
2018 de samenwerking nader aan te halen in 
Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Stuurgroep Visserij Initiatief Zeeland
Sportvisserij ZWN zit samen met verschillende 
overheden, visserij- en natuurpartijen in de 
stuurgroep Visserij Initiatief Zeeland (VIZ), die 

Bekijk hier film 
van het project: 
Samen voor de aal.
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door gedeputeerde De Bat wordt voorgeze-
ten. Hierin is o.a. aandacht gevraagd voor 
de draagkracht van de Oosterschelde en de 
sleepnetvisserij op dit water. 
Het Visserij Initiatief Zeeland (VIZ) heeft 
vervolgens een werkgroep sleepnetvisserij 
opgericht, waar Sportvisserij ZWN de trekker 
van is. Alle (on)duidelijkheden rondom de 
sleepnetvisserij zal door deze werkgroep op 
tafel worden gelegd. 

Vereniging Nederlandse Vliegvissers
De adviescommissie Oostvoornse Meer is 
in 2017 omgevormd tot werkgroep met een 
actieve bijdrage vanuit onder andere verschil-
lende leden van de VNV. Daarnaast neemt de 
VNV deel aan de jaarlijkse monitoringsdag 
en ondersteunen ze bij het verspreiden en 
verzamelen van de hengelvangstregistratiefor-
mulieren waarmee de visvangsten op het meer 
worden gemonitord. De VNV heeft dit jaar 
tevens een financiële bijdrage geleverd aan de 
uitzet van regenboog- en bruine forellen.

ZMf
Sportvisserij ZWN is lid van de ZMf (Zeeuwse 
Milieufederatie). De ZMf heeft naast een 
nieuwe directrice, een nieuwe voorzitter ook 
verschillende nieuwe medewerkers gekregen. 
Op het gebied van het onderwatermilieu en 
duurzame visserij in de Deltawateren werken 
Sportvisserij ZWN en de ZMf op verschillende 
dossiers, waaronder de werkgroep sleepnet-
visserij en werkgroep primaire productie/
draagkracht Oosterschelde, samen. Sportvis-
serij ZWN is door de ZMf geïnterviewd naar 
aanleiding van hun magazine ‘Wantij’.

Zuiderdiep en Natuurmonumenten
Met de verschillende Droomfondspartners, 
maar in het bijzonder met Natuurmonu-
menten als beheerder van gronden rondom 
het Zuiderdiep, is overleg gevoerd over de 
toekomst van dit water. Voor Sportvisserij 
Goeree Overflakkee is dit een zeer belangrijk 
water voor met name de karpervisserij. 
Door het verplaatsen van innamepunten 
van zoetwater, zal dit water mogelijk gaan 
verzilten. Er is veel onduidelijkheid over de 
impact van eventuele verzilting, maar er 
bestaat een reële kans dat de effecten op 
de hengelsport groot zijn. Sportvisserij ZWN 
zoekt daarom samen met SGO, Natuurmonu-
menten, gemeente Goeree Overflakkee en 
Waterschap Hollandse Delta naar enerzijds 
zoveel mogelijk sportvisserijmogelijkheden 

binnen het Zuiderdiep, maar anderzijds ook 
naar compensatie in de vorm van alternatie-
ven op geheel Goeree Overflakkee.  

Ondersteuning hengelsport-
verenigingen bij gemeentes
Sportvisserij op de kaart Zeeland
De waterkwaliteit in veel Nederlandse 
binnenwateren verandert, onder andere als 
gevolg van de genomen maatregelen vanuit 
de Europese Kaderrichtlijn Water. Een gevolg 
van het terugdringen van de nutriënten-
concentraties is onder andere het optreden 
van een uitbundige waterplantengroei. Ook 
verschillende Zeeuwse binnenwateren krijgen 
met dit verschijnsel te maken. Daarnaast 
zijn er zaken die specifiek in Zeeland spelen, 
zoals het optreden van hoge en sterk 
wisselende zoutgehaltes. Verschillende van 
deze ontwikkelingen zijn van invloed op de 
sportvisserijmogelijkheden. Sportvissers zijn 
genoodzaakt om zich aan de omstandighe-
den aan te passen, of moeten uitwijken naar 
alternatieve visstekken. Niet alleen sportvis-
sers krijgen te maken met deze veranderingen, 
maar ook voor de water- en terreinbeheerders 
is dit actueel. 

De genoemde ontwikkelingen zijn voor 
Sportvisserij ZWN en waterschap Scheldestro-
men aanleiding geweest om in 2017 te starten 
met het project ‘Sportvisserij op de kaart’. 
Hierover zijn in een bestuurlijk overleg tussen 
beide partijen afspraken gemaakt. Doel van 
het project is om te komen tot een inventari-
satie van belangrijke sportvisserijwateren 
en het opstellen van een concreet actieplan 
om de sportvisserijfunctie van deze wateren 
te behouden of te verbeteren, rekening 

houdend met doelen en wensen die de 
waterbeheerder aan de betreffende wateren 
stelt. Het project zal grotendeels worden 
uitgevoerd door Sportvisserij Nederland, in 
samenwerking met de opdrachtgevers en 
de lokale hengelsportverenigingen. In april 
vond de startbijeenkomst plaats, waarna in 
de zomer een inventarisatie van sportvis-
wateren en de aanwezige knelpunten en 
kansen is gemaakt. Uiteindelijk is er een 
breed gedragen plan ontstaan waaruit 
onder andere enkele pilotprojecten worden 
afgeleid die in de komende jaren door de 
samenwerkende partijen zullen worden 
uitgevoerd. De deelnemende verenigingen 
zijn: HSV Oosterschelde, HSV Geduld Overwint 
Alles (GOA), HV Vlissingen, HSV De Schelde 
Haven, HSV ’t Spanjooltje, HSV Middelburg, 
HV Koewacht, HSV De Platzak, HSV De 
Krabbe, WSV Reimerswaal, HSV De Zeebaars, 
EGHV, HSV Ons Genoegen – Groede en HSV 
ONI-Terneuzen.

Eerste Goese Hengelsport Vereniging (EGHV)
Sportvisserij ZWN heeft EGHV geholpen bij 
het leggen van de juiste contacten bij de 
gemeente Goes en waterschap Scheldestro-
men. Kennis en ervaring, vanuit de actieve 
vrijwilligers, met betrekking tot de problema-
tiek rondom vissterfte en zuurstofloosheid is 
uitgewisseld. Met eenvoudige aanpassingen 
in het schema van de fonteinen (’s nachts 
aan in plaats van uitzetten) is een en ander 
verbeterd, maar is het nog niet optimaal. 
Gemeente Goes en EGHV werken samen 
verder aan de relatie en aan het uitwerken van 

concrete ideeën om waterkwaliteit, visstand 
en sportvisserijmogelijkheden verder te 
verbeteren. 

ERHV De Waal
ERHV De Waal wordt momenteel ondersteund 
op het gebied van mogelijkheden voor 
schuilmiddelen in de regio. De vereniging kent 
een groot aantal karpervissers die ook graag 
gedurende de nacht een hengeltje uitwerpen. 
Samen met de vereniging wordt gekeken hoe 
dat geregeld kan worden.

HSV De Grote Karper, ’s Hertogenbosch, De 
Meer, De Ruischvoorn en Vrolijke Vissers 
Rosmalen
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een Nota 
Dierenwelzijn opgesteld. Hoewel hier de 
sportvisserij niet negatief werd benaderd, 
heeft Sportvisserij ZWN in samenwerking met 
de meeste Bossche verenigingen hier inspraak 
in gehad. Ook heeft Sportvisserij ZWN tijdens 
een raadsavond een toelichting gegeven voor 
de Gemeenteraad.

Hengelaarsbond Leiden En Omstreken
In Leiden stelde de Partij voor de Dieren een 
algeheel visverbod voor (door middel van een 
motie) aan de gemeenteraad. In samenwerking 
met Sportvisserij Nederland is de Hengelaars-
bond Leiden En Omstreken ondersteund bij 
hun verweer tegen dit algemene visverbod en 
met succes. Het visverbod is afgewend én het 
heeft ertoe geleid dat de hengelsportvereni-
ging en de gemeente weer nauw met elkaar in 
contact staan.

Fonteinen in de wateren van Goes zouden eigenlijk juist ‘s nachts aan moeten staan.
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HSV Flying Fish
De binnengracht in Grave is gebaggerd. 
Hiervoor is de meeste vis verdwenen. Samen 
met HSV Flying Fish is Sportvisserij ZWN in 
overleg gegaan met de gemeente Grave en 
waterschap Aa en Maas over de visstand na 
de baggerwerkzaamheden. Tijdens dit overleg 
zijn afspraken gemaakt over de uit te zetten 
vissoorten en hoeveelheden. In het najaar van 
2017 is deze vis ook daadwerkelijk uitgezet.

HSV Middelburg en HV Vlissingen
Op met name Walcheren hebben deze twee 
grote Zeeuwse verenigingen te maken met 
veel onduidelijkheid rondom ambachtsheer-
lijke visrechten. Ook waterschap Scheldestro-
men en de gemeenten Vlissingen en 
Middelburg worstelen hiermee. Om die reden 
heeft Sportvisserij ZWN alle partijen bijeen 
geroepen om de materie te bespreken en de 
problemen die de verenigingen ervaren te 
inventariseren. In 2018 zal gezocht worden 
naar mogelijke oplossingen.

HSV Schiedam
Sportvisserij ZWN heeft HSV Schiedam 
geadviseerd bij de visstand en het viswaterbe-
heer van het Beatrixpark.

Sportvisserij Goeree Overflakkee (SGO)
HSV Sportvisserij Goeree Overflakkee streeft 
al jaren naar meer water bevisbaar te krijgen 
op het eiland. Samen met de gemeente wordt 
er gekeken naar de mogelijkheden hierin. 

Hoeksche Waard
Binnen VBC Hoeksche Waard wordt er 
momenteel gekeken in hoeverre de verschil-
lende hengelsportverenigingen verder samen 
kunnen werken om daarmee alvast vooruit te 
lopen op de gemeentelijke fusie binnen de regio.

HSV De Zeebaars
Tot op heden is er op het eiland Tholen geen 
hengelsportvereniging die actief is op het 
zoete water. Om die reden heeft Sportvis-
serij ZWN vooralsnog de belangen van de 
hengelsport binnen deze gemeente behartigd. 
Zo is met ingang van september al het 
gemeentewater opgenomen in de Gezamenlij-
ke Lijst van Nederlandse Viswateren. 
Daarmee is het eindelijk legaal om binnen 
deze gemeente te vissen. Samen met HSV De 
Zeebaars wordt gewerkt aan een zoetwater-
tak, zodat men in het vervolg de lokale taken 
kan overnemen. 

Voorschotense Visserij Belangen (VVB)
In Voorschoten is de VVB ondersteund bij 
hun visstand- en viswaterbeheerdossier. De 
vereniging heeft te kampen met een slechte 
waterkwaliteit in hun gemeente. Samen met 
Sportvisserij ZWN worden de eerste stappen 
gezet voor de uitvoering van pilots, zoals de 
inzet van graskarper.

Wassenaarse hengelsportvereniging
De Wassenaarse hengelsportvereniging is 
door Sportvisserij ZWN geadviseerd over de 
inrichting van een jeugdvijver in de gemeente. 
Dit zal verder worden opgepakt in 2018.

HV De Watergeus
In Brielle heeft Sportvisserij ZWN ondersteu-
ning verleend aan HV De Watergeus bij het 
verkrijgen van toestemming voor de aanleg 
van vissenbossen. De vissenbossen zijn door 
de vereniging zelf gerealiseerd en zullen in 
2018 worden gemonitord.

Hoogheemraadschap Delfland
In samenwerking met het hoogheemraad-
schap van Delfland zijn de Dobbeplas en het 
Delftse Hout bemonsterd. In de VBC wordt aan 
de hand van de onderzoeksrapporten gekeken 
of, en zo ja welke, ingrepen er nodig zijn op 
gebied van viswater- en visstandbeheer. Bij 
beide onderzoeken zijn bestuurders van het 
hoogheemraadschap uitgenodigd om van 
dichtbij mee te kijken met de visserijkundige 
onderzoeken.

Waterschap Hollandse Delta
Sportvisserij ZWN heeft een nieuwe 
huurovereenkomst gesloten voor belangrijke 
viswateren zoals het Brielse Meer en het 
Kanaal door Voorne. Voor laatstgenoemde is 
tevens de overlast van enkele bewoners langs 

het kanaal opgelost in samenspraak met de 
gemeente Hellevoetsluis. Sportvisserij ZWN 
heeft in 2017 tweemaal bestuurlijk overleg 
gevoerd met waterschap Hollandse Delta. 
Naast de huurovereenkomst, zijn afspraken 
gemaakt over een ambtelijk aanspreek-
punt voor de sportvisserij en is de intentie 
uitgesproken om op meer vlakken samen te 
gaan werken. 

Hoogheemraadschap Rijnland
Rijnland vroeg dit jaar ondersteuning van de 
VBC bij de inrichting van nieuwe protocollen 
rondom vissterftes, kroos- en blauwalgbehande-
ling en botulisme. Met name het eerste protocol 
was voor de sportvisserij van groot belang 

omdat door simpele ingrepen erger voorkomen 
kan worden. Daarnaast heeft de VBC op verzoek 
van het bestuur van Rijnland advies afgegeven 
rondom de rivierkreeftvisserij.

Waterschap Rivierenland
Sportvisserij ZWN heeft samen met 
Hengelsportfederatie Midden Nederland 
gesproken over de uitzet van karper. Ondanks 
de landelijke richtlijn Karperuitzet, lopen 
projecten voor uitzettingen stroef. Na 
bestuurlijk overleg met beide federaties en 
het waterschap, is gelukkig ruimte ontstaan 
om onder bepaalde voorwaarden karper uit 
te zetten. Tevens is op bestuurlijk niveau 
gesproken over waterkrachtcentrales en de 
mogelijke effecten hiervan op vis en vismigra-
tie. Het waterschap heeft de sportvisserij 
uitgenodigd voor een excursie naar een kleine 
waterkrachtcentrale in haar wateren, waarvan 
het waterschap overtuigd is dat vis hier geen 
enkele hinder of schade van ondervindt. De 
excursie zal begin 2018 plaatsvinden.

Waterschap Scheldestromen
Naast een intensieve samenwerking met 
dit waterschap op ambtelijk vlak, is er ook 
tweemaal een bestuurlijk overleg geweest 
met Toine Poppelaars (dijkgraaf) en Luc 
Mangnus (DB lid). Waterschap Scheldestromen 
participeert in het project Sportvisserij op de 
Kaart in Zeeland. Daarnaast werken Sportvis-
serij ZWN en waterschap Scheldestromen 
aan een nieuw beleid over het uitgeven van 

Samenwerking met waterschap Hollandse Delta.

Nieuwe visstoepen aangelegd in Tholen.
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visrechten. Door verschillende fusies is de 
wijze van uitgifte van visrechten binnen dit 
waterschap sterk versnipperd. Met advies van 
Sportvisserij ZWN is dit nader uitgewerkt.

Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard
De VBC Schieland en de Krimpenerwaard 
heeft het jaar 2017 gebruikt om te komen tot 
een nieuw contract tussen de deelnemers. 
Samen met heemraad Agnes van Zoelen werd 
het nieuwe contract in juli getekend op het 
kantoor van het Hoogheemraadschap. 

Water Natuurlijk
Binnen waterschapspartij Water Natuurlijk 
zijn verschillende sportvisserij vertegen-
woordigers actief. Omdat het ook van belang 
is dat de andere vertegenwoordigers van 
Water Natuurlijk goed op de hoogte zijn van 
de belangen en wensen van de hengelsport, 
heeft Sportvisserij ZWN in 2017 bij de fracties 
van zowel Brabantse Delta als Scheldestro-
men een uitgebreide presentatie gehouden en 
discussie gevoerd over de sportvisserij en de 
waterschappen. Tevens is de nieuwe directeur 
van Sportvisserij ZWN toegetreden tot het 
Regiobestuur van Water Natuurlijk Brabant. Dit 
zorgt voor korte lijnen naar Waterschapsbe-
stuurders en vertegenwoordigers en versterkt 

de focus binnen Water Natuurlijk op het 
sportvisserij belang. Daarnaast heeft Sportvis-
serij ZWN een presentatie verzorgd over de 
sportvisserij en belangenbehartiging voor de 
Zeeuwse afdeling van Water Natuurlijk.

Vissenatlas Zeeland
Sportvisserij ZWN zit in de werkgroep die 
zorgt voor het opstellen van de Vissenatlas 
Zeeland. De regie ligt bij Stichting het 
Zeeuwse Landschap. Sportvisserij ZWN 
heeft gezorgd voor een deel van de 
soortbeschrijvingen en zorgt via Sportvisserij 
Nederland voor een groot deel van de 
informatie over (sport)visvangsten. Daarnaast 
geeft Sportvisserij ZWN een financiële 
bijdrage aan dit project.

Recreatie Platform Delta
Sportvisserij ZWN werkt binnen het 
Recreatie Platform Delta nauw samen met 
o.a. het Watersportverbond, de HISWA en 
de Nederlandse Onderwatersportbond 
om de recreatie in de Deltawateren te 
vertegenwoordigen. Recreatievoorzieningen 
vanuit het Droomfonds, zoals trailerhellingen 
en aanlegplaatsen in/om het Haringvliet zijn 
hier behandeld. Andere watersporters geven 
aan dat de zichtbaarheid van bellyboatvissers 
onder de maat is. In onze communicatie is dit 
opgepakt. 

Beheereenheid Stroomgebied de Aa
Deze beheereenheid heeft bij Sportvisse-
rij ZWN aangeklopt om ondersteuning te 
bieden bij het bestuurlijk kader. Sportvisserij 
ZWN heeft zich samen met de beheereen-
heid ingezet om nieuwe bestuursleden vanuit 
de aangesloten hengelsportverenigingen te 
werven. Helaas is dit niet gelukt en heeft de 
beheereenheid besloten om zich - na twee 
ALV’s in 2017 - op te heffen. Met waterschap 
Aa en Maas is geregeld dat de visrechten 
van de beheereenheid geborgd zijn, deze 
zijn namelijk verhuurd aan Sportvisserij 
ZWN. Sportvisserij ZWN heeft alle wateren 
opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren zodat er voor de 
sportvisser niets verandert. Sportvisserij ZWN 
probeert om via de hengelsportverenigingen 
uit de regio een werkgroep viswaterbeheer Aa 
en Maas samen te stellen. 

NL Delta Biesbosch Haringvliet
Als grootgebruiker van de wateren en oevers 
van dit Nationale Park van wereldklasse, 

is Sportvisserij ZWN in een vroeg stadium 
aangehaakt bij de plannen rondom de 
uitbreiding en “vernieuwing” van dit Nationale 
Park. Bij verschillende bijeenkomsten met 
gemeenten, terreinbeheerders, provincies 
en maatschappelijke organisaties, heeft 
Sportvisserij ZWN het belang van een goede 
visstand (met duurzame visserij) en bereikbare 
en toegankelijke oevers aan het voetlicht 
gebracht. Partijen zijn met name geïnteres-
seerd in de mogelijkheden voor dag- en 
verblijfsrecreatie, met respect voor de natuur 
en omgeving. 

Nationaal Park Oosterschelde
Sportvisserij ZWN heeft een zetel in het 
bestuur van dit Nationale Park. Op het verzoek 
van Nationaal Park Oosterschelde wordt er 
intensiever gehandhaafd door de NVWA op de 
sleepnetvisserij in de Oosterschelde.  

Maatschappelijk verantwoord actief
Tijdens de vislessen op de basisschool staan 
de vismeesters stil bij het verantwoord 
omgaan met vis en respect voor de natuur. Op 
deze manier proberen we sportvissers al op 
vroege leeftijd deze belangrijke boodschap 
mee te geven. Samen met Sportvisserij 
Nederland proberen we ook het loodgebruik 
zo veel mogelijk terug te dringen. We 
communiceren hierover via onze mediakanalen 
zoals onze website en Hét Visblad. Samen met 
Sportvisserij Nederland zijn in het verleden 
diverse gedragscodes opgesteld waar de 
BOA’s van Sportvisserij ZWN het afgelopen 
jaar regelmatig op hebben gecontroleerd. 
Hengelsportverenigingen en sportvissers 
organiseren regelmatig opruimacties die 
Sportvisserij ZWN ondersteunt zoals de 
jaarlijkse opruimactie op de landtong in 
Rozenburg en de ‘Keep it clean day’ in 

Klundert. Deze laatste actie was een initiatief 
van HSV ’t Wachtertje en de Brabantse 
afdeling van waterschaps partij Water 
Natuurlijk. 

VISpas en handhaving Visserijwet

Vispasbeleid
Sportvisserij ZWN zou graag zien dat meer 
aangesloten hengelsportverenigingen hun 
viswateren via de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren met elkaar uitwisse-
len, zodat iedere sportvisser met een VISpas 
in alle Nederlandse wateren kan vissen. Uit 
onderzoek van het Mulier Instituut dit jaar 
blijkt dat 72% dit het liefst wil en dat 21% van 
de sportvissers zich soms beperkt voelt om te 
vissen waar ze dat willen. In andere gebieden 
hebben federaties de afgelopen jaren 
grote stappen gezet in het inbrengen van 
viswateren. De inbreng van viswater blijft in 
Zuidwest Nederland achter op de rest van het 
land. Om die reden heeft Sportvisserij ZWN in 
overeenstemming met Sportvisserij MidWest 
Nederland aan de Algemene Ledenvergadering 
voorgesteld om een fonds in te stellen waar 
iedere sportvisser 1 euro per jaar in stopt. Uit 
dit fonds kunnen vervolgens HSV’s die hun 
water inbrengen financieel gecompenseerd 
worden. Helaas heeft dit voorstel het niet 
gehaald tijdens de stemming op de Algemene 
Ledenvergadering. In de regiobijeenkomsten 
in het najaar van 2017 is hier uitgebreid met 
gedachten over gewisseld met de hierbij 
aanwezige hengelsportverenigingen. Sportvis-
serij ZWN beraadt zich op het vervolg.

De uitgifte van het aantal VISpassen is in 
2017 licht gestegen met 429 tot 154.166. 
Hiervan zijn 15.034 VISpassen uitgegeven aan 
buitenlandse sportvissers. De uitgifte van de 
JeugdVISpas is in 2017 opnieuw gedaald met 
927. De daling is weliswaar lager dan in 2016, 
maar baart wel zorgen gelet op de dalende 
trend over de afgelopen jaren. De sterkste 
daling doet zich voor in de leeftijdsgroep 
van 10 t/m 14 jaar. Tenslotte zijn ook nog 89 
ZeeVISpassen minder uitgegeven dan in 2016.

Visserij en visrechten
In het afgelopen jaar zijn diverse huurovereen-
komsten voor een nieuwe periode verlengd. 
In andere situaties is er met de verhurende 
partijen overlegd om tot een nieuwe huurover-
eenkomst te komen, dan wel ontstane 
geschillen op te lossen.

Bekijk hier film 
van onderzoek
Mulier Instituut.

Vrijwilligers van de opruimactie op de landtong 
in Rozenburg.
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Het voornemen van de gemeente ’s-Hertogen-
bosch om een nieuwe huurovereenkomst 
aan te gaan voor het oude gedeelte van de 
Zuid Willemsvaart is in concept aangeboden. 
Aanvullend is in deze huurovereenkomst ook 
het reeds gehuurde visrecht in het Kanaal 
Engelen-Henriëttewaard en het gedeelte van 
de Dieze opgenomen. 

De gemeente Oss heeft aangegeven met alle 
plaatselijke hengelsportverenigingen voor de 
gemeentelijke wateren één nieuwe huurover-
eenkomst te willen sluiten. Sportvisserij ZWN 
heeft hierin geadviseerd. Daarnaast is het 
voornemen om een nieuwe huurovereen-
komst aan te gaan voor de Lithse Ham, met 
aanvullend het buitendijkse gedeelte van het 
Burgemeester Delenkanaal.

HSV De Vrolijke Vissers uit Loon op Zand is 
bijgestaan bij het verkrijgen van gemeente-
wateren in Kaatsheuvel. Deze wateren zijn 
ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren. 

Waterschap Rivierenland heeft de vrijliggende 
visrechten van A-watergangen verhuurd aan 
Sportvisserij ZWN waardoor er veel nieuwe 
wateren in de Alblasserwaard bij zijn gekomen 
en zijn toegevoegd aan de Gezamenlijke Lijst 
van Nederlandse Viswateren.

Gemeente Nuenen heeft in 2017 het visrecht 
van gemeentewateren verhuurd aan de 
federatie.

Resultaten controle en handhaving Visserijwet
Ten opzichte van 2016 is het totaal aantal 
uitgevoerde controles in 2017 gestegen met 
1443 naar 12.500. Dit resultaat is gerealiseerd 

met 26 BOA’s. Van het aantal gerealiseerde 
controles werden 651 (5,2 %) waarschuwingen 
uitgedeeld. Een daling van 2,3 % in vergelij-
king met 2016. Verder zijn er 469 (3,75 %) 
processen verbaal uitgedeeld. Ook hierbij is 
sprake van een daling van 2,78 %.

Kwaliteitsverbetering en professionalisering
Voortdurende kwaliteitsverbetering en 
professionalisering van ons BOA apparaat 
blijft noodzakelijk. Ook in 2017 heeft het 
Team BOA Ondersteuning twee BOA dagen 
gehouden met thema “veiligheid aan- en op 
het water”. In samenwerking met het Team 
BOA Ondersteuning is er in het afgelopen jaar 
een protocol ontwikkeld “Buitengewone BOA 
inzet” met als doel om interne afspraken en 
regels op eenduidige wijze af te stemmen, te 
uniformeren en vast te leggen. Dit geldt niet 
voor de gangbare controles op de VISpas en 
bijbehorende documenten, maar met name in 
situaties waarbij moet worden geacteerd op 
specifieke meldingen, het projectmatig werken 
en samenwerking met andere BOA organisa-
ties, de NVWA en/of politie.

Kennisvergroting controle en handhaving bij 
hengelsportverenigingen
De afgelopen jaren is er het nodige veranderd 
in de visserijwetgeving en de vergunnings-
voorwaarden bij de VISpas. Ook het onderdeel 
communicatie aan de waterkant, de rol van 
controleur als ambassadeur van de vereniging 
of federatie en het registreren van bevindingen 
aan de waterkant krijgen een steeds belangrij-
kere plaats. Centraal staat het controlemoment 
met de sportvisser, het effectief en op een 
prettige wijze met de sportvisser communice-
ren. Het leggen van en  het onderhouden 
van regionale contacten met de diverse 

verenigingscontroleurs heeft ook in 2017 weer 
aandacht gekregen. Evenzeer geldt dit voor de 
relatie in de samenwerking van de BOA’s en de 
verenigingscontroleurs. In 2017 hebben veel 
aangesloten hengelsportverenigingen geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor 
ondersteuning van een BOA bij de controle op 
de eigen verenigingswateren. 

Landelijk meldpunt visstroperij 
Meldingen van visstroperij kunnen niet 
op eenduidige en adequate wijze worden 
opgepakt en afgehandeld. Het moet voor 
de melder duidelijk worden dat de pakkans 
het grootst is als er direct bij de constate-
ring van visstroperij melding wordt gemaakt. 
Sportvisserij ZWN maakt deel uit van het 
bestuurlijk platform Controle en Handhaving 
van Sportvisserij Nederland. Op advies van 
het platform heeft het landelijk bestuur in 
het najaar van 2017 besloten een landelijk 
meldpunt visstroperij te gaan inrichten. 
Meldingen worden gedaan via een formulier 
op de website. Verwacht wordt dat het 
meldpunt begin mei 2018 operationeel zal 
zijn.

Samenwerking bij controle en handhaving 
beroepsvisserij 
Controle en handhaving van de beroepsvis-
serij door de BOA’s van Sportvisserij ZWN is 
alleen mogelijk op basis van meldingen met 
een directe aanleiding en het raakvlak heeft 
met het schubvis-visrecht. Evenzeer is dit van 
toepassing indien de beroepsvisserij in de zee- 
en kustwateren de sportvisserijmogelijkhe-
den schaadt. De contacten met de NVWA zijn 
aangehaald en de samenwerking is geïntensi-
veerd. Ook voor 2018 wordt hier nader op 
ingezet. 

Samenwerking externe partijen 
Met de politie is de samenwerking erg goed 
en efficiënt en wordt deze als zeer prettig 
ervaren. De BOA’s worden gestimuleerd om 
samen met externe partijen en met de politie 
de samenwerking te zoeken. Deze acties zijn 
visserij gerelateerd. Wel moeten onze BOA’s 
het vooraf melden als ze zich bij andere 
partijen aansluiten en duidelijk aangeven wie 
de leiding heeft bij de actie/inzet. Het Team 
BOA Ondersteuning geeft akkoord voor deze 
inzet en zal contact opnemen met de externe 
partij om de afspraken te bevestigen. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in het protocol 
‘Buitengewone Inzet BOA’.

Communicatie
Optimalisatie bestaande media
In samenwerking met Sportvisserij Nederland 
zijn voor alle federaties nieuwe PowerPoint-
presentaties gemaakt met een uniforme 
professionele huisstijl. Twee keer per jaar 
wordt er intern besproken welke onderwerpen 
er worden gekozen om te publiceren in de 
regio-editie van Hét Visblad. Deze artikelen 
worden zo vaak mogelijk aangevuld met 
foto’s van professionele fotografen. Er is een 
nieuwe brochure ontwikkeld met informatie 
over Sportvisserij ZWN. Deze brochures 
worden zoveel mogelijk verspreid aan (nieuwe) 
contacten. 

Social media 
Sportvisserij ZWN is actief op Facebook en 
Twitter. Facebook wordt met name gebruikt 
om alle nieuwsberichten vanaf de website te 
delen. Twitter wordt ingezet om voorname-
lijk andere organisaties en relaties op de 
hoogte te brengen van al het nieuws uit het 
werkgebied van Sportvisserij ZWN. Naast het 
delen van alle nieuwsberichten op Facebook 
hebben de belangenbehartigers regelmatig 
berichten gepost om te laten zien waar zij mee 
bezig zijn. Een enkele keer ontstaat hierdoor 
interactie met sportvissers die vragen hebben 
over bepaalde activiteiten of ontwikkelin-
gen. Soms worden ook berichten gedeeld van 
relaties en samenwerkingspartners. 

Eenduidige standpunten en communicatie 
sportvissers
Voor het dossier Benedenrivierengebied zijn 
twee informatieavonden georganiseerd voor 
belangstellenden. Dit leverde vruchtbaar 
overleg op en begrip voor de ontwikkelingen 
zoals die zich hebben voorgedaan.

Gezamenlijke projecten
Daarnaast werkt Sportvisserij ZWN met 
verschillende gemeenten, ondernemers, 
recreatieorganisaties en andere maatschap-

De informatie avond over het Beneden- 
rivierengebied op het kantoor in Drimmelen.
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pelijke partijen dagelijks aan het promoten 
en ontwikkelen van dag- en verblijfsrecre-
atie rondom de hengelsport. Voorbeelden 
hiervan zijn de aanleg van de trailerhelling 
in de Galathese haven (Volkerak). Hiervoor 
is tevens een informatiepaneel gemaakt met 
informatie over helling en het sportvisserij-
gebied. Er worden voorzieningen aangelegd 
rondom het Haringvliet, actief in NL Delta 
Biesbosch Haringvliet en er is een dag voor 
genodigden georganiseerd tijdens de World 
Crank Cup waarbij op verbindende wijze 
aandacht is gevraagd voor de problematiek op 
het Benedenrivierengebied.

Verenigingen en sportvissers
Sportvisserij ZWN heeft in 2017 een 
verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ georgani-
seerd. Hengelsportverenigingen kunnen 
per vereniging één vrijwilliger hiervoor 
aanmelden. Sportvisserij ZWN kiest uit deze 

aanmeldingen een vrijwilliger die de titel: 
”Vrijwilliger van het jaar” krijgt. Hiermee 
zijn de voormalige verkiezingen; VIScoach 
en Jeugdvereniging van het jaar komen te 
vervallen.

Met behulp van een reclamebureau is een 
eigen bedankkaart ontwikkeld die met name 
bij de vislessen op school worden gebruikt. 
Vrijwilligers die hebben meegeholpen kunnen 
deze kaart invullen met hun gegevens en 
terugsturen aan Sportvisserij ZWN. Met deze 
gegevens probeert Sportvisserij ZWN nieuwe 
vrijwilligers te werven en/of te koppelen aan 
hengelsportverenigingen.
Sportvisserij ZWN heeft een aantal activitei-
ten geholpen door deze extra te promoten 
waaraan de federatie ook een bijdrage heeft 
geleverd zoals het Open Zeeuws Jeugdkampi-
oenschap Kustvissen van WSV Reimerswaal, 
het project ‘Samen voor de Aal’ van Stichting 
RAVON en de MWTL-visstandbemonste-
ringen van onderzoeksbureau ATKB en 
Rijkswaterstaat. Sportvisserij ZWN heeft een 
samenwerkingsverband met de website www.
totalfishing.nl waar ook regelmatig (nieuws)
berichten van de federatie op te lezen zijn. 

Er is gekeken naar de mogelijkheid om een 
interactieve kaart van de activiteiten van 
Sportvisserij ZWN te laten maken. Echter bleek 
dit project financieel niet haalbaar te zijn.

Toerisme
Sportvisserij ZWN heeft de belangrijk-
ste sportvisgebieden voor (inter)nationale 

toeristen en recreanten op laten nemen op 
de door Sportvisserij Nederland ontwikkelde 
website www.fishinginholland.nl.

Hengelsportverenigingen
Belangenbehartiging 2.0.
Eind 2017 is er een start gemaakt met een 
nieuwe, meer pro-actieve aanpak door middel 
van het zogenoemde ‘Belangenbehartiging 
2.0.’. De belangenbehartigers gaan vaker ‘naar 
buiten’, naar de verenigingen toe en proberen 
zelf meer contact te zoeken met de verenigin-
gen. Alle contactmomenten en behandelde 
onderwerpen worden geregistreerd en 
bijgehouden in een dossier door Sportvisserij 
ZWN. 

Cursussen
Samen met Sportvisserij Nederland is zes keer 
de cursus VIScoach gegeven op de volgende 
locaties: Tilburg, Gemert, Fijnaart, Den-Haag, 
Westmaas en Kaatsheuvel. 75 personen 
hebben de cursus gevolgd. Daaropvolgend is 
twee keer de cursus VISmeester gegeven. Het 
resultaat is dat er in totaal elf VISmeesters zijn 
bijgekomen. 

Regiobijeenkomsten
In het najaar van 2017 heeft Sportvisserij 
ZWN zeventien regiobijeenkomsten georgani-
seerd voor haar leden, de hengelsportvereni-
gingen. De meest besproken onderwerpen 
waren het inbrengen van viswateren, het 
terugblikken op de Algemene Ledenvergade-
ringen en jeugd(onderzoeken). In totaal heeft 
Sportvisserij ZWN 95 van de 225 aangesloten 
verenigingen weten te bereiken (42 %). In 
totaal vertegenwoordigen deze verenigingen 
55 % van alle sportvissers uit het gebied van 

Sportvisserij ZWN. De opkomst van kleine 
(minder dan 250 leden) verenigingen was wat 
laag (circa 25 %), terwijl van de verenigingen 
met meer dan 250 leden juist ruim 60 % bij de 
regiobijeenkomsten aanwezig waren. 

Ondersteuning visvijvers
Diverse verenigingen – onder andere HSV 
’t Tipke en HSV Geduld Brengt Vis – zijn 
geadviseerd en bijgestaan over het inrichten 
van een specifieke karpervijver. Ook zijn 
diverse verenigingen bezocht om hen te 
adviseren over de inrichting en/of visstand van 
hun visvijver.

Samen met Sportvisserij Nederland is HSV De 
Polder bezocht om hen te adviseren over het 
graven van een nieuwe visvijver naast hun 
huidige visvijver; De Kampse Plas.

HSV Veghel is geadviseerd over de inrichting 
van een vijver, specifiek voor jeugdvissers.
Gemeente Bergeijk heeft een aantal verenigin-
gen, elk met hun eigen visvijver en problemen. 
HSV Valentinus is bijgestaan bij een overleg 
met de gemeente over de zuurstofhuishouding 
van hun visvijver. Dit heeft geresulteerd in de 
aanschaf van zuurstofpompen waardoor dit 
probleem is opgelost. HSV Ons Vermaak heeft 
problemen met het waterpeil in hun visvijvers. 
De aanvoer van water uit de Beekloop wordt 
afgesloten bij droogte. Er wordt samen met 
gemeente en waterschap gezocht naar een 
duurzame oplossing.

In Brielle loopt al een aantal jaren een project 
om de Tramvest als karpervijver in te richten. 
Aangezien de eerste karpertjes zo’n drie jaar 
geleden zijn uitgezet is het water in 2017 
afgevist om de grotere karpers af te vangen en 
over te zetten op andere vestingsgrachten. Na 
het afvissen bleek dat de karper, hoewel flink 
gegroeid, nog niet echt te groot was.

Feestelijke opening trailerhelling Galathese Haven.

Genodigden op de boot tijdens de World Crank Cup.

Cursus VIScoach in Gemert.

Regiobijeenkomst 2017.
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Kinderen en Jongeren

Visles op de basisschool
Van mei tot en met oktober zijn er in het 
gebied van Sportvisserij ZWN, 108 vislessen 
gegeven door 26 VISmeesters. Hiermee zijn 
ongeveer 2.500 kinderen bereikt. Tijdens de 
VISmeesteravond waren achttien VISmeesters 
aanwezig om wat extra tools aangereikt te 
krijgen op het gebied van kennisoverdracht.

Jeugdactiviteiten voor 14-18 jaar
De Jeugd Kijk- en Doedag werd dit jaar 
georganiseerd door HSV O.N.I. Terneuzen. 
Aan dit evenement hebben maar liefst 90 
kinderen meegedaan. De kinderen konden aan 
tien activiteiten deelnemen. 60 vrijwilligers 
maakten deze dag tot een groot succes. 
De jeugdcommissie heeft geassisteerd bij zes 
voorrondes van het Federatief Kampioen-
schap jeugd op zoet water en bij de finale. 
In totaal hebben 85 deelnemers van vijftien 
hengelsportverenigingen meegedaan aan de 
wedstrijden.

Sportvisserij ZWN heeft samen met HSV Groot 
Rotterdam in augustus het jeugdvakantie-
land georganiseerd in Ahoy Rotterdam. 31 
Vrijwilligers hebben tien dagen lang geholpen 
om dit evenement te laten slagen. Daarbij 
zijn in totaal 669 tuigjes gemaakt en werd 
er door kinderen 815 keer geworpen op de 
castingbaan.

Door 35 verenigingen werd gebruik gemaakt 
van het Fonds Stimulering Jeugdwerk om 
op die manier voor de kinderen van de 
hengelsportvereniging mooie activiteiten te 
organiseren. Veertien verenigingen hebben bij 
een visles geholpen, zodat ze in aanmerking 
kwamen voor de bonus van € 150,-. In totaal is 
er € 13.780,16 aan subsidies aangevraagd en 
uitgekeerd. 

Jeugdonderzoek
In het gebied van Sportvisserij ZWN werden 
1000 JeugdVISpassen minder uitgegeven. 
Sportvisserij Nederland heeft een vijftal 
onderzoeken (laten) uitvoeren onder 
jeugdsportvissers en volwassenen om een 
beter beeld te krijgen wat de redenen zijn 
waarom veel jeugd stopt met sportvissen. De 
rapporten met conclusies over oorzaak en 
gevolg zijn terug te vinden op onze website.

Zeesportvisserij
Duurzame visserij
Naast veel Nationaal en Internationaal 
lobbywerk van Sportvisserij Nederland 
omtrent de zeebaars en garnalenvisserij, is 
het erg belangrijk dat Sportvisserij ZWN op 
verzoek van de stuurgroep Visserij Initiatief 
Zeeland trekker is van de werkgroep sleepnet-
visserij om de feitelijkheden van de sleepnet-
visserij op de Oosterschelde boven water te 
krijgen. 

Nettenvrije zones
Sportvisserij ZWN heeft een brief opgesteld 
aan het Ministerie van EZ naar aanleiding van 
de maatregel tegen ‘claimen’ van kreeftenvis-
vakken door beroepsvissers in de Oosterschel-
de. In een brief wordt de wens voor minder 
overlast beschreven voor sportvissers door 
vaste vistuigen en de wens voor verminde-
ring van sleepnetvisserij in de Oosterschelde. 
Daarnaast heeft Sportvisserij ZWN regelmatig 
overleg gevoerd met Sportvisserij Midwest 
Nederland over de aanpak van staand 
wantvisserij (recreatief en commercieel). 
Afgesproken is om eerst in te zetten op meer 
onderzoek. Sportvisserij Nederland zal hierin 
de leiding nemen. 

ZeeVISpas
Sportvisserij Nederland heeft geïnformeerd bij 
het Ministerie om te kijken naar de mogelijk-
heid om een verplicht document in te stellen 
om op zee te mogen vissen. Geconcludeerd 
kan worden dat deze er in de toekomst niet 
zal komen. Daarentegen heeft de Algemene 
Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland 
het voornemen om de huidige ZeeVISpas af 
te schaffen. Tijdens de regiobijeenkomsten 
van Sportvisserij ZWN is dit onderwerp kort 
besproken met de aanwezige hengelsport-
verenigingen en in 2018 zal hier een aparte 
informatiebijeenkomst voor georganiseerd 
worden. 

Zeebaars
Sportvisserij Nederland trekt het zeebaarsdos-
sier en verricht veel lobbywerk. Hierbij wordt 
Sportvisserij ZWN nauw betrokken. Ondanks 
de maatregelen die voorgaande jaren zijn 
genomen, is de toestand van het zeebaarsbe-
stand verder terug gelopen. Om de zeebaars-
sterfte verder omlaag te brengen, worden in 
2018 strengere regels gesteld voor zowel de 
beroeps- als sportvisserij. Daarbij geldt voor 

sportvissers het hele jaar een terugzetver-
plichting, dat hebben de EU-Visserijministers 
besloten. In 2017 was er nog een terugzet-
verplichting voor de eerste helft van 2017 en 
voor de tweede helft een baglimit van één vis 
per dag. Dit is dus gewijzigd in 2018 in een 
terugzetverplichting voor het gehele jaar. 

Bereikbaarheid
Met name in het Europoort en Maasvlak-
tegebied is bereikbaarheid een belangrijk 
onderwerp. Na intensief overleg met 
Havenbedrijf Rotterdam is er overeenstem-
ming bereikt over het toestaan van 
viswedstrijden op de Kop van de Beer in de 
Rotterdamse Haven. De Kop van de Beer is een 
braakliggend terrein dat is afgesloten door 
middel van een hek en dus niet toegankelijk 
voor individuele sportvissers. Het Havenbedrijf 
Rotterdam heeft aan Sportvisserij ZWN 
toestemming gegeven voor het “onder strikte 
voorwaarden” organiseren van viswedstrijden 
op deze locatie, met een bevisbare oeverleng-
te van ruim 1.600 meter.
Uit regulier overleg met Rijkswaterstaat 
komt een verbeterde toegankelijkheid van 
strekdammen in de Westerschelde aan de 
orde. Een nieuwe strekdam bij Ossenisse 
wordt toegankelijk voor sportvissers. Tevens 
gaat een stagiair aan de slag met het in kaart 
brengen van kansen en mogelijkheden, ook 
voor de sportvisserij.

Waterschap Scheldestromen heeft de twee 
strekdammen bij Ellewoutsdijk opgeknapt en 
Sportvisserij ZWN hierbij betrokken. In overleg 
met een aantal plaatselijke verenigingen zijn 
de wensen van sportvissers aangegeven. 

Pierenspitten
Sportvisserij ZWN zet zich in voor het behoud 
van spitgebieden om ook in de toekomst 
voldoende zeeaas voor de zeesportvisserij 

In totaal hebben 85 kinderen meegedaan 
aan het Federatief Kampioenschap Jeugd.

Visles op de basisschool.

Tijdens Jeugdvakantieland zijn 669 tuigjes gemaakt.

Visstek Kop van de Beer.
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te kunnen garanderen. Sportvisserij ZWN 
huurt ruim 30 percelen rondom de Ooster- en 
Westerschelde waar je zeeaas zoals zeepieren 
en zagers kunt spitten. Je dient hiervoor in 
bezit te zijn van een VISpas, ZeeVISpas of een 
wormenspitvergunning. 

In 2017 heeft Sportvisserij ZWN overleg 
gevoerd met de Provincie Zeeland en 
Rijkswaterstaat om de huidige spitgebieden te 
optimaliseren en dit krijgt de komende jaren 
een vervolg. 
Sportvisserij ZWN heeft na inspanningen 
twee tijdelijke spitgebieden bij de Schelphoek 
en bij Sint Annaland ter beschikking gesteld 
vanwege zandsuppleties die Rijkswater-
staat in het verleden heeft uitgevoerd bij de 
Oesterdam en de Schelphoek. Inmiddels is 
het spitgebied bij Schelphoek Oost (trailerhel-
ling Schelphoek, dijkpaal 80 – strekdam ca. 
dijkpaal 97) volledig hersteld. Vanwege de 
grote belangstelling van zeeaas-spitters voor 
dit tijdelijke gebied – vanwege de aanwezig-
heid van zagers – heeft Sportvisserij ZWN 
de Provincie Zeeland (vergunningverlener) 
gevraagd om de vergunning te verlengen 
die eind 2017 was verlopen. Vanwege ‘hoge 
natuurwaarden’ is hier helaas geen gehoor aan 
gegeven. Dit betekent dat er vanaf 1-1-2018 
niet meer gespit mag worden op het tijdelijke 
gebied 15b. Schelphoek Oost (strekdam 
ca. dijkpaal 97) tot aan de meest zuidelijke 
strekdam (ca. dijkpaal 100). 

Een deel van het spitgebied bij de Oesterdam 
(nr. 7) is door de aanleg van de veiligheidsbuf-
fer in 2013 onder een dikke laag zand komen 
te liggen. Ter compensatie heeft Sportvis-
serij ZWN een vergunning verkregen voor een 
tijdelijk spitgebied bij Sint Annaland vanaf 
dijkpaal 825 (kabelbord) tot aan de haven 
van Sint Annaland. Ook de vergunning van 
dit tijdelijke spitgebied (nr. 9b) was eind 2017 
verlopen en ook hiervoor heeft Sportvisserij 
Zuidwest Nederland verlenging aangevraagd.

Het spitgebied bij de Oesterdam is nog verre 
van hersteld. Vanwege de dikke laag zand zal 
dit voorlopig ook nog niet in de oorspronke-
lijke staat terugkeren. Geschat wordt dat er 
op spitgebied de Oesterdam nog maar zo’n 
20% valt te spitten ten opzicht van  vóór 
de zandsuppletie in 2013. Overigens mag 
er op het hele spitgebied bij de Oesterdam 
wel gespit worden, behalve op de gedeeltes 
waar zeegras voorkomt (dit is een algemene 
vergunningsvoorwaarde).

Per 1 januari 2018 mag er gespit worden 
tussen de Grote Nol (dijkpaal 817) tot de haven 
van Sint Annaland. Dit betekent dat er op het 
gedeelte tussen dijkpaal 825 (Kabelbord) en de 
Grote Nol (dijkpaal 817) niet meer gespit mag 
worden. Sportvisserij ZWN is nog in overleg 
met diverse partijen om ook op dit gedeelte 
weer te mogen spitten in de toekomst.

Water- en visstandbeheer
Overleg met waterbeheerders
Naast alle zaken die beschreven staan 
onder het hoofdstuk ‘Belangenbehartiging 
voor sportvissers’, heeft Sportvisserij ZWN 
regulier formeel en informeel overleg met 
waterbeheerders. Met de verschillende 
districten van Rijkswaterstaat en met de 
negen waterschappen binnen het beheerge-
bied van Sportvisserij ZWN vindt zowel 
op ambtelijk als ook op bestuurlijk niveau 
regelmatig overleg plaats, veelal op initiatief 
van Sportvisserij ZWN.

Contacten benutten
Het netwerk van Sportvisserij ZWN groeit 
jaarlijks, zowel onder de medewerkers 
als de bestuurders. Dit zorgt er voor dat 
we bij verschillende projecten meer voor 
elkaar krijgen, maar ook dat bijvoorbeeld 
gemeenten en provincies meer oog hebben 
voor de sportvisserij bij de ontwikkeling 
van (gebieds)plannen. Verandering gaat niet 

altijd van vandaag op morgen, toch zien we 
dat de aandacht en bewustwording voor de 
onderwaternatuur en zorg voor de visstand 
ook in 2017 is toegenomen. Met de partners 
van het Droomfonds en de vele partijen die 
aanhaken bij NL Delta Biesbosch Haringvliet, 
zien we dat ons verhaal over duurzame visserij 
en het toeristisch/recreatieve product wat de 
sportvisserij te bieden heeft, langzaam maar 
zeker landt bij onze omgeving.

Betrokkenheid vrijwilligers
In totaal hebben twee vrijwilligers en zeven 
hengelsportverenigingen wederom het 
kleinschalig onderhoud rondom de federatieve 
sportvisserijvoorzieningen verzorgd. Deze 
werkzaamheden bevatten met name maai- en 
snoeiwerkzaamheden in om de voorzieningen 
bereikbaar en toegankelijk te houden.

Kansen voor vismigratie
In de Delta zijn verschillende initiatieven 
rondom getijdenenergie. Zo hangen er enkele 
turbines in de Oosterscheldekering en komt er 
een testcentrum voor turbines in de Flakkeese 
Spuisluis (verbinding Grevelingenmeer en 
Oosterschelde). Sportvisserij ZWN zet zich 
binnen verschillende bestuurlijke organen 
in voor de vis, visstand en het voorkomen 
van vissterfte door getijdenenergie. Onder 
andere op verzoek van Sportvisserij ZWN 
heeft in 2017 een uitgebreid visstandonder-
zoek op het Grevelingenmeer plaatsgevonden. 
Dit onderzoek is een nulmeting, zodat de 
veranderingen in de visstand na het openen 
van de Flakkeese Spuisluis in beeld kan 
worden gebracht.

Ook in 2017 heeft Sportvisserij Zuidwest 

Nederland weer meegewerkt aan het project 
Paling over de Dijk bij de waterkrachtcentrale 
van Lith. Onze bijdrage bestond uit controle. 
Vrijwilliger Thom Bijkersma heeft dit op zich 
genomen. Er is meer dan 2.000 kg veilig “over 
de dijk” gezet.

Uitzetplannen
De werkgroep Karpervissen heeft dit jaar twee 
uitzetdagen georganiseerd. Op 18 november 
vonden de laatste drie uitzettingen in het 
kader van het SKP Benedenrivierengebied 
plaats. Daarbij werd in totaal 1250 kilo aan 
spiegelkarper uitgezet. Op 25 november 
vonden vervolgens onderhoudsuitzettingen 
plaats in midden- en Oost Brabant waarbij nog 
eens 1000 kilo karper werd uitgezet.

Ook de werkgroep Oostvoornse Meer heeft 
weer vis uitgezet, zowel in het voorjaar als in 
het najaar. Daarbij is in totaal 700 kilo bruine 
forel, 300 kilo saibling en 100 kilo regenboog-
forel uitgezet. 

Vanuit de voormalige BSAE hebben er 
uitzettingen in en rondom Eindhoven 
plaats gevonden. Zo is er op de Hanevoet 
en het Henry Dunantpark in totaal 300 kilo 
brasem uitgezet. Verspreid over Ekkerswijer, 
de Hanevoet, de Karpendonkse plas, het 
Molenpark en de Vlasroot is 670 kilo karper 
uitgezet. Op de Hanevoet en het Henry 
Dunantpark is daarnaast bij elkaar voor 100 
kilo aan zeelt uitgezet.

Vanuit het project ‘Platvis in de polder’ is in 
2017 wederom forel, bot en tarbot uitgezet in 
de Grote Kreek in Ouwerkerk.

Onderhoud visstoepen West-Brabant.

Op de Vlasroot is karper uitgezet.
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aanleiding van de uitspraak van de Raad 
van State op 30 augustus 2017 een analyse 
gemaakt van wat de beste weg is om via de 
rechter ons gelijk te krijgen. De conclusie 
is dat - hoewel men het meer en meer met 
Sportvisserij ZWN eens is dat de houdbaar-
heidsdatum van het Witteveen & Bos rapport 
uit 2012 is bereikt - men nog niet toe is aan 
de erkenning van de omstandigheid dat de 
visstand over de jaren verslechterd; ondanks 
verschillende rapporten van Imares (thans 
Wageningen Marine Reseach) die wijzen op 
neerwaartse trendmatige ontwikkelingen. De 
nieuwe directeur heeft meer dan in voorgaan-
de jaren het overleg gezocht met Schrifte-
lijke Toestemming uitgevende instanties 
zoals Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Sinds de zomer van 
2017 is daarmee begonnen en heeft dit geleid 
tot verbeterde verhoudingen. Met Staatsbos-
beheer is besproken om 2018 een ‘tussenjaar’ 
te laten zijn, om met het oog op de daarop 
volgende jaren meer vanuit duurzaamheid 
gedreven visserij toe te staan. Quota’s zijn 
daarbij een middel, onttrekkingsvrije zones 
een andere. Het gebied zou baat hebben bij 
een nieuw, grootschalig onderzoek van de 
omvang van het toenmalige Witteveen & Bos 
onderzoek. Dit zou meer actuele gegevens 
moeten opleveren op grond waarvan nieuw, 
gezamenlijk beleid kan worden geformuleerd. 
Ook instanties als de Kamer voor de 
Binnenvisserij en de Raad van State stuurt aan 
op nader overleg om een nieuwe, voor alle 
partijen betere toekomst in te gaan. Recent 
heeft de Staat aangegeven dat een grootscha-
lig visstandonderzoek plaats zal vinden in het 
najaar van 2018 of uiterlijk in het voorjaar van 
2019. 

Met de koepelorganisatie voor de (beroepsma-
tige) binnen- en kustvisserij, NetVISwerk, 
zijn goede contacten gelegd om gezamenlijk 
duurzame visserij na te streven. Over en weer 
zijn bezoeken afgelegd om elkaar beter te 
leren kennen en om gezamenlijk een context 
te vormen waarbinnen met beroepsvissers 
(gezamenlijk dan wel individueel) afspraken 
kunnen worden gemaakt. Met een zevental 

beroepsvissers heeft dat gedurende 2017 
geleid tot nieuwe of betere afspraken.

Vliegtuigtellingen
Het project rondom de sportvisserijtellingen 
in het Benedenrivierengebied is afgerond. 
Een jaar lang hebben vrijwilligers op de grond 
en vanuit de lucht sportvissers geteld. Het 
project heeft als doel inzicht te krijgen in het 
sportvisserijgebruik van het gebied. Met de 
uitkomsten kan richting partners aangetoond 
worden wat de meerwaarde van de sportvis-
serij in dit gebied is. De komende jaren zal 
gekeken worden of er elders soortgelijke 
tellingen wenselijk zijn. Enkele jaren geleden 
hebben er ook sportvisserijtellingen plaats 
gevonden op en rondom het Volkerak-
Zoommeer.

Expertisecentrum vis en sportvisserij
Sportvisserij ZWN levert input vanuit de 
regio bij landelijke en federatieve overleggen 
over de sportvisserij. Het overgrote deel 
van zeevissers en ‘zoute’ HSV’s komt vanuit 
Zuidwest Nederland. Bestuurders en 
medewerkers van Sportvisserij ZWN brengen 
hun kennis in om landelijke zaken zo goed 
als mogelijk op de regio aan te laten sluiten. 
Ook op het gebied van visstandbeheer op 
afgesloten wateren en de uitzet en monitoring 
van karper is Sportvisserij ZWN goed op de 
hoogte. Kennis wordt natuurlijk uitgewis-
seld, bijvoorbeeld door presentaties te geven 
voor andere federaties over het federatief 
clubkampioenschap. 

Bij Sportvisserij ZWN werken mensen met veel 
kennis van vis, water en visserij. Overheden, 
natuur- en terreinbeheerders en andere 
maatschappelijke organisaties halen steeds 
vaker expertise binnen via Sportvisserij ZWN. 

Inzet graskarper
Met HSV De Kleine Voorn uit Etten-Leur zijn 
de eerste stappen gezet naar een proefpro-
ject met het uitzetten van graskarper. De 
Karpendonkse Plas in Eindhoven kent ook een 
overmatige plantengroei. Sportvisserij ZWN 
is een gesprek met de gemeente Eindhoven 
aangegaan om de plantengroei met graskarper 
in toom te houden. Dit heeft vooralsnog niet 
tot resultaat geleid.

Waterplantenoverlast
Met het helderder worden van veel wateren 
zien we dat de overlast van waterplanten 
toeneemt voor de sportvisser. Met name in het 
beheergebied van waterschap Brabantse Delta 
zijn veel (gemeente)wateren die dichtgroeien 
met waterplanten. Hieraan is veel aandacht 
besteed binnen VBC Brabantse Delta. Dit heeft 
er onder meer toe geleid dat er in Klundert 
bepaalde delen van de grachten weer met een 
veegmes gemaaid worden. 

Eigen beheer en proefprojecten
Binnen VBC Brabantse Delta worden 
momenteel de mogelijkheden verkend voor 
verenigingen om zelf aanvullend onderhoud 
te plegen aan viswateren die in beheer en/
of eigendom zijn van het waterschap. Het 
streven is om in 2018 te beginnen met deze 
proefprojecten. HSV Geduld Overwint Alles 
uit Axel ging haar tweede jaar in met de 
proef met coccolietenkrijt. In samenwerking 
met waterschap Scheldestromen vindt een 
driejarig project plaats waarbij de toepassing 
en effecten van het gebruik van coccolie-
tenkrijt worden gemonitord. Dit krijt wordt 
ingezet om slibaanwas tegen te gaan en de 
afbraak te bevorderen.

Sportvisserijvoorzieningen
In 2017 is er begonnen aan de ontwikkeling 
van een nieuw beleid rondom sportvisserij-
voorzieningen. Dat heeft betrekking op zowel 
bestaande als eventuele nieuwe voorzieningen.

In de winter van 2016/2017 is de laatste 
hand gelegd aan de visstoepen langs visvijver 
de Vlasroot bij Veldhoven. Daarnaast werd 
in 2017 samen met Paviljoen Sluishaven 
en de gemeente Goeree Overflakkee een 
volledig nieuwe trailerhelling aangelegd aan 
de Mariadijk in Ooltgensplaat. Sportvisserij 
Zuidwest Nederland werkt daarnaast samen 
met partners binnen het Droomfonds aan 
de ontwikkeling van nieuwe sportvisserij-
voorzieningen rondom het Haringvliet. Deze 
voorzieningen, waaronder twee trailerhellin-
gen, zullen na verwachting in 2018 en 2019 
worden opgeleverd.

Gebruik subsidies
Ook in 2017 stelde Sportvisserij ZWN een 
subsidie ter beschikking met betrekking 
tot  ‘Doelgericht visstandbeheer afgesloten 
wateren’. De regeling is speciaal bedoeld om 
afgesloten wateren en visvijvers te optimalise-
ren, door middel van bijvoorbeeld visuitzet of 
het realiseren van schuilmogelijkheden voor 
vis. In totaal hebben dertien hengelsport-
verenigingen hiervan gebruik gemaakt in 
2017. Elf keer werd subsidie uitgekeerd voor 
visuitzet, drie keer voor het bijvoeren en één 
keer voor het toepassen van coccolietenkrijt. 

Oostvoornse Meer
De voormalige adviescommissie Oostvoornse 
Meer is in 2017 omgezet naar een werkgroep 
Oostvoornse Meer. Deze benoeming past 
meer bij het actieve karakter van deze groep. 
Er wordt momenteel gewerkt aan de lange 
termijnsvisie voor het Oostvoornse Meer. 
Onderdeel van deze visie is het actief aangaan 
van partnerships met andere betrokkenen bij 
het meer. 

Onttrekking grote binnenwateren en quota 
In 2017 heeft Sportvisserij ZWN, naar 

Bellyboatvissen op het Oostvoornse Meer.

Nieuwe vissteigers bij Blauwe Sluis in West-Brabant.

Tijdens visstandonderzoek in Ouwerkerk zijn 
mooie tarbotten teruggevangen.

< terug naar INHOUD < terug naar INHOUD > naar volgende pagina< naar vorige pagina



22 23

Zo heeft Sportvisserij ZWN bij verschillende 
gemeenten input geleverd voor het visbeleid 
en de verhuur/huur van visrechten, heeft 
Sportvisserij ZWN input geleverd bij een 
tweetal sessies over recreatie en ecologie voor 
de vis- en vogelplaat die ter hoogte van het 
Spui in het Haringvliet wordt aangelegd en 
brengt Sportvisserij ZWN kennis in omtrent 
de monitoring en inzichten op het gebied van 
draagkracht van de Oosterschelde.

Wedstrijden

Federatieve inzet
De wedstrijdcommissie heeft zich in 2017 
ingezet voor het organiseren van de diverse 
selectiewedstrijden, de federatieve kampioen-
schappen en het Clubkampioenschap. 

Het Federatief Kampioenschap Zout, net als 
vorig jaar tevens de selectiewedstrijd voor 
het ONK Kust, werd georganiseerd op het 
strand van Hoek van Holland. De wedstrijd 
werd twee weken voor de PKC gevist waardoor 
veel vissers onze wedstrijd ook gebruikten als 
training voor deze belangrijke wedstrijdreeks. 

Met 213 deelnemers was de wedstrijd erg 
succesvol.

Aan het Clubkampioenschap deden dit 
jaar zeventien verenigingen mee. Na drie 
voorrondes maakten HV De Watergeus, HSV 
Het Loze Vissertje en HSV De Maasvissers 
tijdens de finale aan de Vlaardingervaart uit 
wie zich een jaar lang Clubkampioen mocht 
noemen. Ook dit jaar organiseerde Sportvis-
serij Nederland als toetje weer een landelijke 
finale voor de verschillende federatieve 
Clubkampioenen. HV De Watergeus wist deze 
landelijke finale te winnen.

Opleidingsteams
Dit jaar heeft Sportvisserij ZWN ‘clinics’ 
georganiseerd voor jeugdvissers onder de 20 
jaar en dames. De eerste clinic werd gebruikt 
om een eerste schifting te maken waarna 
tijdens een tweede clinic gekeken werd wie 
talentvol genoeg was om deel uit te maken 
van de twee teams die Sportvisserij ZWN 
dit jaar afvaardigde aan de Teamcompetitie 
U20/Dames. Deze clinics werd verzorgd door 
wedstrijdvissers van de nationale teams. 
De twee teams bestonden uit de volgende 
personen: Djémo en Djowie Blokland, Kevin 
Broeken, Leon van Dam, Jordan Horstink, 
Robin van de Laar en Linsey en Melloney 
Plasschaert. Als vaste reserves kregen Wesley 

Plasschaert en Jelle Pruissen de kans om 
een jaar lang mee te lopen. De twee teams 
wisten respectievelijk een 12e en 14e plaats 
te behalen in een deelnemersveld van zestien 
teams. De teams werden begeleid door Luciën 
de Rade en Jacques Broeders. 

Ontwikkeling wedstrijdApp
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om 
een wedstrijdApp te laten ontwikkelen om 
de wedstrijdvisserij te verlevendigen. Met 
behulp van deze App kunnen onder meer 
actuele vangsten en foto’s worden gedeeld. 
Actuele tussenstanden en eindstanden kunnen 
direct beschikbaar worden gesteld en gedeeld 
worden via social media. 

Kerngegevens Sportvisserij Zuidwest Nederland 2017
(bedragen x € 1000)

Organisatie
Aantal aangesloten sportvissers:  134.952
VISpas/ZeeVISpas        2.743
JeugdVISpas         7.686
Aantal aangesloten verenigingen                    226
Aantal Dagelijkse Bestuursleden            3
Aantal bestuursleden    5
Aantal medewerkers               13

Inkomsten
Ontvangen afdrachten   €   1.199,90
Overige inkomsten    €   29,3

Uitgaven:
Personeelskosten      €   654,2
Huisvesting en Kantoor     €     94,9
Bestuur       €     70,7
Commissies       €     55,6
Huren en pacht      €     61,7
Viswaterbeheer/Controle     €   90,4
Projecten       €     54,6
Overige incl. afschrijvingen    €   109,0

Selectiewedstrijd Winnaar Vereniging
Clubkampioenschap HV De Watergeus

Vijvervissen H. de Vries HSV De Maas, Cuijk

Zoet, Junioren A K. Broeken KHSV ’t Wachtertje

Zoet, Junioren B T. Swart HSV Groot Woudrichem

Zoet, Junioren C S. Pelders KEHV De Ruischvoorn

Zout, Heren P. Mesie HSV Westkapelle

Zout, Dames S. Stuijts HSV De Streyenvissers

Zout, Junioren M. van Beek WSV Reimerswaal

Zout, Vereniging HSV Het Spanjooltje

Federatief Kampioenschap Winnaar Vereniging
ONK 55-, Noord-Brabant N. Evers OHV De Sportvissers

ONK 55+, Noord-Brabant M. Verwijst HSV De Gender

ONK Teams, Noord-Brabant OHV De Sportvissers

ONK Feeder K. van Kaathoven HSV Dobbertje Onder

ONK 55-, Randstad/Delta J. van Kleij HSV ’t Voorntje

ONK 55+, Randstad/Delta J. Krabbendam Sportvisserijbelangen 
Delfland

Junioren U15 M. Swart HSV Groot Woudrichem

Junioren U20 M. Schöneberg HSV De Biesbosch

Junioren U25 S. Broekhuijsen HSV Alfheim

HV De Watergeus clubkampioen 2017.

< terug naar INHOUD< naar vorige pagina



Samenstelling commissies en werkgroepen
Naam Functie
Jeugdcommissie

Willem Thoen Voorzitter

Petra Peeters Secretaris

Louis Antonis Commissielid regio Noord-Brabant (oost)

Henk Nederveen Commissielid regio Noord-Brabant (west)

Richard Machielsen Commissielid regio Noord-Brabant (west)

Ben van den Bos Commissielid regio Zeeland

Teus van Dijk Commissielid regio Zuid-Holland

Cees van Berlo Voorzitter wedstrijdcommissie

Commissie Zeesportvisserij

Vacant Voorzitter

Emiel Derks Secretaris tot 1-9-2017

Martijn Westdorp Secretaris vanaf 1-9-2017

Danny Goossen Commissielid regio Zeeuws-Vlaanderen

Martien van Bellen Commissielid regio Zeeuws-Vlaanderen

Koen de Bièvre Commissielid regio België

Arjan Marijs Commissielid regio Zuid-Beveland

Arjan van de Zande Commissielid regio Schouwen-Duiveland 
& Noord-Beveland

Jeromy van Houdt Commissielid regio Tholen & Sint 
Philipsland

Henry Karremans Commissielid regio West-Brabant

Werkgroep Karpervissen

Remco Schreuders Voorzitter

Rutger Meijer Secretaris

Paul Hendrix Commissielid

Ivo Vervaeck Commissielid

Teun Pasterkamp Commissielid

Wim Hanegraaf Commissielid

Pieter Breedveld Commissielid

Jim Versluis Commissielid

Wedstrijdcommissie

Cees van Berlo Voorzitter

Ard Verheijen Secretaris

Bart van der Schoot Commissielid

Jacques Broeders Commissielid

Piet Nouse Commissielid

Truus Rijnberg-Plandsoen Commissielid

Jos van Avendonk Commissielid

Jan van Schendel Commissielid

Werkgroep Oostvoornse Meer

Remco Schreuders Voorzitter

Rutger Meijer Secretaris

Wim Kruining Commissielid

Hyppo Wanders Commissielid

Ton Fokker Commissielid

Bas de Bruin Commissielid

Hans Spruit Commissielid

Franklin Moquette Commissielid

Samenstelling Bestuur en Bureau 
Sportvisserij Zuidwest Nederland in 2017
Naam Functie
Dagelijks bestuur

Eric Marteijn Voorzitter

Wil van Gils Penningmeester

Ben Biondina Secretaris

Bestuur

Henk Embregts Voorzitter Cie. Vergunningen en 
Controle

Remco Schreuders Voorzitter commissie viswaterbeheer

Rien Luijks Portefeuillehouder Voorzieningen

Cees van Berlo Voorzitter wedstrijdcommissie

Willem Thoen Voorzitter jeugdcommissie

Bureau

Björn Schutz Directeur vanaf 1-3-2017

Emiel Derks Interim directeur tot 1-3-2017  
Adjunct directeur en senior belangen-
behartiger vanaf 1-3-2017 

Ard Verheijen Belangenbehartiger Noord-Brabant,  
wedstrijden en visvijvers

Ester Hamers Financieel/administratief medewerker 
Ondersteuning directie en bestuur 
vanaf 1-9-2017

Monique Dubbelman Secretarieel/administratief 
medewerker 

Rian de Jong Teamleider controle en handhaving

Martijn Westdorp Medewerker jeugdzaken en 
communicatie tot 1-9-2017
Belangenbehartiger Zeeland, 
Zeesportvisserij en communicatie 
vanaf 1-9-2017

Marja Damen Secretarieel/administratief 
medewerker tot 1-10-2017

Rutger Meijer Belangenbehartiger Zuid-Holland en 
sportvisserijvoorzieningen

Petra Peeters Coördinator vislessen, ondersteuning 
directie en bestuur tot 1-9-2017
Medewerkster jeugdzaken vanaf 
1-9-2017

Mascha van 
Kakerken

Secretarieel/administratief 
medewerker tot 1-12-2017

Ed Stoelman BOA Ondersteuner 

Hans Fransen BOA Ondersteuner

Biesboschweg 4a
4924 BB Drimmelen
0162-68 72 60
info@sportvisserijzwn.nl
www.sportvisserijzwn.nl

Sportvisserijzwn

@sportvisserijzw

http://www.sportvisserijzwn.nl 
https://www.facebook.com/Sportvisserijzwn/
https://twitter.com/Sportvisserijzw
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