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Verslag: Regiobijeenkomst Europoortgebied (ZOUT)  

Datum:   13 oktober 2016 
Plaats:   clubhuis SVV De Slufter - Europoort 
Aanwezig: HSV Delta Marien (2), SVV De Slufter (2), HSV Groot-Rotterdam (1), ZHC De 

Zeenaald (1), SVV Ter Heijde aan Zee (2), Ben Biondina, Henk Embregts en Emiel 
Derks (Sportvisserij ZWN). 

Opgesteld door:  Emiel Derks  
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 Hsv’s geven aan dat hun leden dit jaar regelmatig overlast hebben ervaren van staand 

wantvisserij in het zeehavengebied. Sportvisserij ZWN roept de hsv’s op om overlast altijd bij de 

federatie te melden.  

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 Hsv’s zien de ontwikkeling van getijdenparken langs de Nieuwe Waterweg als een bedreiging 

voor de toegankelijkheid van oevers voor sportvissers. Sportvisserij ZWN is via het WNF en ARK 

Natuurontwikkeling op de hoogte van de plannen. Daarnaast zal Sportvisserij ZWN samen met 

Sportvisserij Nederland proberen om aan te haken bij de plannen, om zo een directe partner te 

worden en de toegankelijkheid voor sportvissers te behouden. 

 Emiel legt uit dat de Mississippihaven niet meer kan worden gebruikt door sportvissers. Op korte 

termijn zal op de laatste percelen worden gebouwd. 

 Sportvisserij ZWN is in een ver stadium om toegang te verkrijgen tot de Kop van de Beer en het 

verlengde van het Yangtzekanaal om daar in georganiseerd verband – door hsv’s – wedstrijden 

te organiseren. Verwacht wordt dat uiterlijk 1 december duidelijk wordt hoe en wat dit plaats kan 

vinden. Hsv’s worden hier tijdig over geïnformeerd.  

 Gevraagd wordt of Sportvisserij ZWN met andere partners voorzieningen kan aanleggen op het 

talud van het Yangtzekanaal (Antarticaweg) om het vissen veiliger en comfortabeler te maken. 

Gedacht wordt aan stalen plateaus voor 1 persoon om op de losliggende stenen te plaatsen. 

Kosten hiervan worden geraamd op € 4.000,- per stuk. Afgesproken wordt dat dit door Wim 

Kruining en Emiel wordt uitgewerkt. 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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 Gevraagd wordt om de online module voor hengelvangstregistraties (HVR) aan te passen naar 

cm’s (naast kg’s), zodat zoute verenigingen ook hun vangsten bij kunnen houden. Sportvisserij 

ZWN gaat dit aankaarten bij Sportvisserij Nederland en zet zich in om dit aan te passen. 

 Gevraagd wordt of in de HVR module ook een inschatting tussen platvis en rondvis kan worden 

gegeven, zodat meer informatie over de vangsten door de jaren heen inzichtelijke worden 

gemaakt. Sportvisserij ZWN zal dit bespreken met Sportvisserij Nederland. 

 Achter het pomphuis in de Dintelhaven kan niet meer worden gevist. Sportvisserij ZWN zal dit uit 

de wedstrijdmodule halen. 

 Hsv’s ervaren nog steeds veel hinder van een overvol wedstrijdboek. Met name het aanvragen 

van uitwijklocaties door verschillende hsv’s zorgt voor veel frustratie. Hsv’s vragen uitwijklocaties 

in de haven aan, voor het geval het wegens weersomstandigheden niet mogelijk is om op het 

strand te vissen. Het volgende wordt afgesproken om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk 

te benutten: 

- De trajecten van 60 plaatsen of meer, o.a. MV2 strand slag 5 en 6, Dintelhaven smal en 

Calandkanaal windmolens, worden elk in twee trajecten van 30 geknipt (bijvoorbeeld A en B, 

links en rechts, noord en zuid). 

- Het Yangtzekanaal wordt in twee delen toegevoegd. 

 Afgesproken wordt dat Sportvisserij ZWN aan alle hsv’s een brief stuurt met daarin een toelichting 

op het aanvragen van wedstrijden (zoet = verplicht, zout = om af te stemmen met andere hsv’s). 

Daarnaast wordt nogmaals uitleg gegeven over de wedstrijdmodule, ook gezien de aanpassingen 

aan de trajecten. Verder wordt de HVR module uitgelegd en onder de aandacht gebracht. 
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Verslag: Regiobijeenkomst West-Brabant Oost  

Datum:   13 oktober 2016 
Plaats:   clubhuis HSV Ons Genoegen, Geertruidenberg 
Aanwezig: HSV De Baroniesche Hengelaars, HSV Het Loze Vissertje, HSV De Maasmond,  

HSV Ons Genoegen (Geertruidenberg), HSV De Ruischvoorn (Dongen), HSV 
Visserslust en HSV De Vrolijke Vissers (Loon op Zand), Remco Schreuders en Ard 
Verheijen (Sportvisserij Zuidwest Nederland). 

Opgesteld door:  Ard Verheijen  
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 HSV Het Loze Vissertje peilt de mening over het onderling uitwisselen van visrechten tussen de 

diverse federaties (Alm en Biesbosch, Dongestroom, Drimmelen enz.). Op de vraag waarom dan 

niet direct inbrengen in de Gezamenlijke Lijst wordt geantwoord dat dit bewust wordt 

tegengehouden door de federaties omdat anders “iedereen in het gebied van Alm en Biesbosch 

gaat vissen”. Remco neemt dit mee naar het bestuur van de federatie. 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 Er is behoefte aan een nieuwe of vergelijkbare cursus die Sportservice Noord-Holland gegeven 

heeft om vrijwilligers te werven. 

 

5. Kinderen en jongeren 

 HSV Ons Genoegen geeft aan dat zij, tot haar genoegen, deelneemt aan Sjors Sportief. Kinderen 

kunnen via dit initiatief kennismaken met sporten. 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 HSV De Maasmond geeft aan dat het nieuw gegraven kanaal in de Overdiepse Polder slecht 

bereikbaar is. Er ligt een fietspad langs waar de vereniging nu over rijdt om bij het water te 

komen. De aanwonende boer is hier echter niet blij mee. Ard zal hierover (en om het visrecht en 

eventueel looprecht te huren) contact opnemen met waterschap Brabantse Delta. 

 De aangelegde visplaatsen langs het Oude Maasje zijn erg mooi. Wel is de begroeiing tussen de 

visplaatsen erg weelderig. Rutger heeft hierover reeds contact met HSV De Maasmond. 

 Ook bij de Loswal van Waspik aan het Oude Maasje is de oever strek begroeid. Ard zal hierover 

contact opnemen met waterschap Brabantse Delta. 

 HSV De Ruischvoorn vraagt zich af wat er gaat gebeuren aan de oostkant van het Buitenpand 

van het Wilhelminakanaal. Op dit moment is de situatie ter plaatse ideaal. HSV De Ruischvoorn 

vraagt zich af of er communicatie is tussen de beheerder en de visrechthebbende vereniging 

(KEHV De Ruischvoorn uit Tilburg). Ard zal contact opnemen met waterschap Brabantse Delta 

om te vragen naar de plannen voor het betreffende traject. 

 HSV Het Loze Vissertje vraagt aandacht voor de beroepsvisserij; “tot Waalwijk is er niks meer te 

vangen”. Er wordt verwezen naar de bijeenkomst van 24 oktober. 
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8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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Verslag: Regiobijeenkomst Alm en Biesbosch en Bommelerwaard  

Datum:   18 oktober 2016 
Plaats:   ’t Uivernest - Hank 
Aanwezig: HSV Groot Woudrichem (3), HSV De Maaskanters (2), HSV Ons Genoegen 

Ammerzoden (2) HSV De Vrolijke Vissers Hank (2) HSV De Biesbosch (1), Willem 
Thoen en Emiel Derks (Sportvisserij ZWN). 

Opgesteld door:  Emiel Derks  
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 Afgesproken wordt dat Sportvisserij ZWN nogmaals contact met HSV De Maaskanters opneemt 

om samen de geconstateerde overtredingen van sportvissers en stropers aan te pakken.  

 Beroepsvisser V/d Zanden heeft toestemming om te vissen op Zandafgraving West Maas Waal. 

Sportvissers willen hier ook vissen, maar krijgen tot op heden geen toestemming, terwijl HSV De 

Maaskanters hier voorheen toestemming voor hadden. Actie staat al sinds de regiobijeenkomst 

van vorig jaar. Afgesproken wordt dat Sportvisserij ZWN nagaat wat er aan acties is uitgevoerd en 

gaat de zaak samen met HSV De Maaskanters – die de toestemmingen en brieven uit het 

verleden opzoeken - opnieuw oppakken.  

 HSV Ons Genoegen heeft een conflict met beroepsvisser Struik over een heerlijk visrecht 

tegenover Nederhemert. Afgesproken wordt dat Sportvisserij ZWN dit binnen twee weken oppakt.  

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 Afgesproken wordt dat de filmpjes over onderwaterstructuren en het witvissen op kleine karper 

worden toegestuurd.  

 

5. Kinderen en jongeren 

 Bij verschillende verenigingen bestaat onduidelijkheid en ongeloof over de wet- en regelgeving 

rondom het vissen van kinderen en benodigde (schriftelijke) toestemmingen. Afgesproken wordt 

dat Sportvisserij ZWN alle verenigingen hierover informeert.  

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 Langs het Steurgat liggen nog steeds wensen van verenigingen om de bevisbaarheid te 

verbeteren. Nabij het pontje Steur ligt een goed toegankelijk traject waar het nu niet veilig is om te 

gaan vissen. Verbetering van deze oever is gewenst. Afgesproken wordt dat Sportvisserij ZWN 

daar nogmaals samen met geïnteresseerde verenigingen naar gaat kijken en gaat beoordelen 

wat de komende jaren zowel technisch als financieel haalbaar is. 

 Onvrede wordt geuit over de inzet van Sportvisserij ZWN om in samenspraak met Rijkswaterstaat 

de Maas toegankelijk te houden en/of te maken voor sportvissers. Rijkswaterstaat heeft 

aangegeven dat er geld beschikbaar was voor voorzieningen, maar hier is geen gebruik van 

gemaakt. Onduidelijk is waarom er niets is gedaan door Rijkswaterstaat. Afgesproken wordt dat 

verenigingen via Sportvisserij ZWN een beargumenteerd antwoord krijgen waarom bepaalde 

zaken niet realiseerbaar zijn gebleken.  
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 Aandacht wordt gevraagd voor diefstal van onderdelen van trailers bij trailerhellingen in het 

Benedenrivierengebied en de mogelijkheden om hier met controle, cameratoezicht of andere 

beveiliging in de toekomst iets aan te doen.  

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 

 Onduidelijkheid bestaat over de regels omtrent het aanvragen van wedstrijden van aangesloten 

en niet-aangesloten verenigingen. Verenigingen ervaren hinder van andere verenigingen van 

buurfederaties en zien daarnaast ook commerciële partijen die geen wedstrijden aanvragen. 

Afgesproken wordt dat Sportvisserij ZWN haar beleid rondom de aanvraag van wedstrijden 

rondstuurt en dat verenigingen bij het signaleren van niet-aangevraagde wedstrijden dit direct 

melden bij Sportvisserij ZWN. 

 
Overige opmerkingen 

 Verenigingen geven aan dat de terugkoppeling van gemaakte afspraken met Sportvisserij ZWN te 

wensen overlaat. Afgesproken wordt dat Sportvisserij ZWN hier meer aandacht aan zal besteden 

en dat verenigingen sneller en rechtstreeks contact met de federatie opnemen als er zaken 

blijven liggen.  
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Verslag: Regiobijeenkomst Alblasserwaard 

Datum:   21 oktober 2016 
Plaats:   clubhuis SVV De Slufter - Europoort 
Aanwezig: HSV Groot Ammers (3), HSV De Graafstroom (2), HSV De Alver (2), Wil van Gils en 

Rutger Meijer (Sportvisserij ZWN). 
Opgesteld door:  Rutger Meijer 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Met name richting het Waterschap Rivierenland is nog steeds ondersteuning nodig vanuit de 

federatie. Zelf zaken doen met het waterschap komt niet of nauwelijks van de grond vanwege een 

zeer stugge houding. 

 Groot Ammers ervaart diezelfde houding vanuit de gemeente, er is wel overleg met enige 

regelmaat (met name over de pacht) 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 Met name de Graafstroom en de Alver zijn erg positief over de verenigingscontroleurs. Er zijn ook 

controleurs actief voor meerdere buurverenigingen. Men vraagt zich af of er geen controleurspas 

valt uit te geven onder naam van Alblasserwaard West. 

 De aanwezigen nemen de mogelijke ondersteuning door het BOA apparaat ter kennisgeving aan 

 

3. Communicatie  

 Sommige HSV’s maken gebruik van sociale media maar nog niet allemaal.  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 Groot Ammers heeft interesse in ledenadministratie door Sportvisserij Nederland. 

 De HSV’s geven aan dat zo over voldoende bestuursleden beschikken. Bij de Graafstroom 

bestrijken de meeste bestuursleden verschillende principes binnen de sportvisserij. 

 De Alver beschikt als enige over een eigen visvijver. 

 
5. Kinderen en jongeren 

 De Alver organiseert 1 keer per jaar samen met de speeltuin een manifestatie. Er worden dan 2 

visavonden gehouden voor de jeugd waar in totaal zo’n 80 kinderen aan deelnemen. Helaas 

levert dit niet direct nieuwe leden op voor de vereniging. 

 Over het algemeen wordt geconstateerd dat er na de vislessen op de basisscholen geen 

opvolging is. De HSV’s zijn geïnteresseerd in acties voor de werving en het vasthouden van de 

jeugd. Een aantal van hen heeft behoefte aan directe ondersteuning op dit vlak. 

 De Graafstroom is bezig met het opzetten van een karperjeugdkamp. 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 De hoeveelheid waterplanten neemt nog steeds toe terwijl het onderhoud en beheer door het 

waterschap en gemeenten te beperkt blijft. De manier van maaien en de frequentie komt de 

watergangen niet ten goede. 

 De vismigratie mogelijkheden tussen de rivier en het achterland zijn te beperkt, hierdoor kan er te 

weinig vis de polderwateren in trekken. Dat bovenop het feit dat visstanden in de polder zelf ook 

afnemen en steeds helderder worden zorgt ervoor dat vangsten steeds meer afnemen. 
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 De overlast van aalscholvers is onveranderd gebleven. Maatregelen kunnen niet worden 

uitgevoerd omdat het merendeel van de watergangen in eigendom en beheer zijn van het 

waterschap. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 

 Er wordt aangegeven dat het wedstrijdtraject langs het Wantij in Dordrecht over begroeid is, van 

enig fatsoenlijk traject is geen sprake meer. Men vraagt zich af wie hier verantwoordelijk voor is. 

Er zal een verkenning ter plaatse uitgevoerd worden om aan de hand daarvan in overleg te gaan 

met de gemeente. 

 
Overige opmerkingen 

 Groot Ammers ontvangt per 2017 niet langer een machtiging voor het vissen op de Lek. Hierdoor 

verwachten zij veel aangesloten leden te verliezen.  

 Groot Ammers vraagt zich wat er gebeurd met de onderhoudsrapporten van de 

sportvisserijvoorzieningen. Het is tijd voor een nieuwe controle ronde door het gebied om te 

beoordelen waar welke reparaties nodig zijn. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Zeeuwse Eilanden 

Datum:   27 oktober 2016 
Plaats:   Paviljoen De Meerkoet - Wolphaartsdijk 
Aanwezig: HSV De Pilk (2), HV Vlissingen (3), HSV Oosterschelde (1), HSV Dreischor (1), HSV 

De Krabbe (1), HSV De Edelkarper (1), EGHV (3), Noord-Bevelandse HSV (1), Ben 
Biondina, Rien Luijks en Emiel Derks (Sportvisserij ZWN). 

Opgesteld door:  Emiel Derks  
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 
3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 Sportvisserij Zuidwest Nederland is op dit moment bezig met de realisatie van 34 hekoverstapjes 

langs de dijken van Zuid-Beveland. 

 Gevraagd wordt naar de stand van zaken van het tijdelijke spitgebied in de Schelphoek. 

Sportvisserij ZWN geeft aan dat het huidige gebied qua pieren is hersteld, maar nog niet qua 

zagers. Vandaar dat de overeenkomst met o.a. Rijkswaterstaat in ieder geval met één jaar wordt 

verlengd en ook in 2017 nog op het tijdelijke gebied gespit kan worden. Gewerkt wordt aan een 

structurele oplossing voor de tijdelijke spitgebieden Schelphoek en Sint Annaland.  

 Gevraagd wordt waarom er nog geen opvolger voor Gilles Traas is als bestuurslid en 

portefeuillehouder zeesportvisserij. Sportvisserij ZWN geeft aan dat op korte termijn met een 

procedure hiervoor wordt gestart.  

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 Gemeld wordt dat Staatsbosbeheer Zeeland en Waterschap Scheldestromen hebben 

aangegeven dat zij op termijn meer willen samenwerken met één partij en dat zij - vrij liggende - 

visrechten bij voorkeur aan één partij willen verhuren. Ben legt uit dat Sportvisserij ZWN dit altijd 

in samenspraak met lokale hsv’s wil doen en bestaande rechten altijd zal respecteren.  

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 

 EGHV geeft aan dat afgelopen weekend de topcompetitie Dames en Jeugd door Sportvisserij 

Nederland niet is aangevraagd via de wedstrijdmodule van Sportvisserij ZWN. Hierdoor ontstond 

een klein probleem aan de waterkant. Sportvisserij ZWN gaat dit aankaarten bij Sportvisserij 

Nederland.  

 HSV’s geven aan dat de indeling van de parcoursen op de stranden van Walcheren sterk 

verbeterd kunnen worden. Het is nu niet duidelijk welke benaming welk strand (duinovergang) is. 

Daarnaast kunnen er volgens de wedstrijdmodule meer mensen op één parcours dan dat er in 
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werkelijkheid kunnen staan. Sportvisserij ZWN gaat dit samen met HSV Westkapelle en 

eventueel HSV De Edelkarper aanpassen op de wedstrijdmodule en kaart met wedstrijdtrajecten.  

 HSV’s geven aan dat ze het vervelend vinden dat de data van nationale en internationale 

wedstrijden van Sportvisserij Nederland zo laat pas bekend zijn. Met de planning van eigen 

clubwedstrijden geeft dit problemen. HSV De Krabbe adviseert andere hsv’s om 1 of 2 

reservedagen in te plannen.  

 Gevraagd wordt of de selectieprocedure zout kan worden gewijzigd. Sportvisserij ZWN geeft aan 

dat indien dit gewenst is, dat hsv’s dit per mail/brief aan Sportvisserij ZWN kenbaar kunnen 

maken. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Zuid Holland Noord 

Datum:   27 oktober 2016 
Plaats:   Clubhuis Hengelaarsbond Leiden en Omgeving (HBLEO) 
Aanwezig: Voorschotense Visserijbelangen,VVB (2), HSV Wassenaar (3), HBLEO (5), HSV 

Moordrecht (1), Eric Marteijn, Remco Schreuders en Rutger Meijer (Sportvisserij 
ZWN). 

Opgesteld door:  Rutger Meijer  
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 HBLEO mist nog steeds vertegenwoordiging van hen in VBC Rijnland. De andere verengingen 

geven aan nauwelijks tot geen contact te hebben met de VBC en ook niet het idee te hebben dat 

dit platform iets voor hen kan betekenen. Los van de VBC hebben een aantal verenigingen wel 

redelijk goed direct contact met het hoogheemraadschap Rijnland 

 HSV Wassenaar heeft een moeilijke relatie met Staatsbosbeheer omtrent het water 

‘Lentevreugde’. Er wordt steeds geen overeenkomst gevonden tussen elkaar. Volgens SBB komt 

dit vanwege kwetsbare broedende vogels aan 1 zijde van het water 

 HSV Wassenaar heeft al geruime tijd geleden contact gehad met kantoor over de APV van 

Wassenaar in het kader van het gebruik van schuilmiddelen. Dit is nooit afgerond, de actie ligt nu 

bij Rutger. 

 Moordrecht vraagt ondersteuning voor het initiatief van een wedstrijdtraject aan de Oude Rijn, 

HBLEO en Wassenaar sluiten zich hierbij aan. Er is hier een vooroever gemaakt waar prima ook 

steigers op gerealiseerd zouden kunnen worden. Hiervoor moet de provincie benaderd worden. 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 HSV Wassenaar was niet op de hoogte van de wisselingen van coördinatoren van handhaving. 

Naar eigen zeggen kan men Arie nu niet meer benaderen voor BOA-zaken. Zij miste hierin een 

stukje communicatie. 

 HBLEO krijgt geen verenigingscontroleurs gevonden, er is er nu 1. Zij zoeken daarnaast naar 

samenwerking met handhavende partijen om bijvoorbeeld bootcontroles uit te voeren. 

 HBLEO meldt dat er langs 1 van hun wedstrijdtrajecten een ‘veelklager’ woont en vraagt hoe 

hiermee om te gaan. Geadviseerd wordt om alles binnen het mogelijke uit te voeren 

(hoofdzakelijk communicatie met achterban) en dit zorgvuldig te documenteren  

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 HBLEO beschikt inmiddels weer over een voltallig bestuur 

 De verenigingen houden de ontwikkelingen rondom de G3 nauw in de gaten, zij nemen het hen 

zeer kwalijk dat er geen water wordt ingebracht. De HLBEO geeft aan dat ze illegale 

wedstrijden vissen op wateren waar zij het visrecht van hebben.  

 

5. Kinderen en jongeren 

 Het aantal leden voor jeugd-witvis wedstrijden blijft terug lopen 

 Er is aanvullende hulp gewenst bij het benaderen van basisscholen voor vislessen, er wordt 

geclaimd tot deze scholen en toenemende mate niet langer interesse hebben vanwege 

dierenleed. 

 Bij HSV Wassenaar loopt de speciale karperwedstrijd niet van harte. Bij de HLBEO loopt de 

karperafdeling (ook op gebied van jeugd) juist bijzonder goed. 
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6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 HSV Wassenaar maakt zich ook zorgen om de bevisbaarheid van de tankval, EZ en/of RWS 

voeren geen aanvullend onderhoud uit waardoor de bevisbaarheid minimaal is. De HSV wil zelf 

investeren maar het is een dure aangelegenheid. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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Verslag: Regiobijeenkomst Beheereenheid Stroomgebied De Aa 

Datum:   3 november 2016 
Plaats:   clubhuis HSV Veghel 
Aanwezig: EDHV, Visclub De Bleeken, HSV Dobbertje Onder, HSV Het Sluisje, HSV 

Middenpeel, HSV Veghel, HSV Vorstenbosch, Wil van Gils, Henk Embregts en Ard 
Verheijen (Sportvisserij Zuidwest Nederland). 

Opgesteld door:  Ard Verheijen 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 HSV Middenpeel geeft aan dat de communicatie met waterschap Aa en Maas moeizaam 

verloopt. De vereniging wordt niet op de hoogte gebracht als er bijv. 

blauwalgwaarschuwingsborden worden geplaatst aan de visvijver. Ook visstandonderzoek wordt 

niet gemeld. Ard zal dit meenemen naar de VBC. Ard vindt het ook een goed onderwerp voor 

een regiobijeenkomst van de VBC die komend jaar weer georganiseerd gaan worden. 

 Ard maakt de aanwezigen opmerkzaam op een subsidieregeling recreatief medegebruik van 

waterschap Aa en Maas. Het waterschap heeft hier een subsidiebedrag voor co-financiering 

beschikbaar. 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 HSV Dobbertje Onder heeft vragen over het Fonds Stimulerings Jeugdwerk. Martijn zal contact 

opnemen met de vereniging. 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 

 De verenigingen vragen naar de HVR-module in de wedstrijdmodule. Vanaf dit jaar dient die 

gebruikt te worden en niet in aparte bestanden mailen. 

 
Overige opmerkingen 
HSV Dobbertje Onder kreeg voorheen altijd de mails op twee verschillende e-mailadressen binnen. Nu krijgen 
ze dan op het ene adres dan op het andere e-mailadres de post binnen. Ard neemt dit op met Monique. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Brabantse Wal 

Datum:   10 november 2016 
Plaats:   Ontmoetingscentrum Wittenhorst, Halsteren 
Aanwezig: Geduld Vangt Vis, HSV Het Spanjooltje, HSV De Streyenvissers, HSV De Edelkarper, 

Rien Luijks en Ard Verheijen. 
Opgesteld door:  Ard Verheijen 
 
HSV Standaardvissers, HSV Het Loze Vissertje, HSV Philips, HSV Geduld Brengt Vis en HSV De Kleine 
Voorn waren zonder kennisgeving afwezig. 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 HSV De Streyenvissers geeft aan dat de communicatie tussen de BOA’s van de federatie en de 

verenigingscontroleurs beter moet. Er zouden zelfs controleurs gestopt zijn vanwege de slechte 

relatie. Rian zal contact opnemen. HSV De Edelkarper vult aan dat het contact met BOA’s van 

andere organisaties nog moeizamer verloopt. De Bergse Hengelsportcombinatie (BHK) kan geen 

beroep doen op de BOA’s van de federatie. 

 Geduld Vangt Vis doet een oproep om door te geven als een BOA verenigingswater gaat 

controleren, zodat je als verenigingscontroleur niet een visser controleert die net is gecontroleerd 

door een BOA. 

 Geduld Vangt Vis vraagt naar de visrechten in Dinteloord. Ard antwoordt dat de federatie een 

machtiging hiervoor heeft en dat deze al in de Gezamenlijke Lijst en op Visplanner staat. 

 

3. Communicatie  

 Waarom is niet gecommuniceerd dat de belangenbehartigers alledrie voortaan één provincie 

bedienen? Idem wat betreft het stoppen van Gilles Traas als bestuurslid. Ard zal dit intern 

aankaarten. 

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 HSV De Streyenvissers vraagt waar de discussie op de extra ALV van Sportvisserij Nederland 

over gaat; over de VISpas of de leeftijdscategorieën bij wedstrijden. Rien antwoordt dat het een 

oriënterende discussie is over de JeugdVISpas. 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 HSV De Streyenvissers vraagt hoe het zit met de verzilting. Er gaan geruchten dat bedrijven al 

schadeclaims voorbereiden. Ard zal de stand van zaken navragen en Alex informeren. 

 Geduld Vangt Vis vindt dat verenigingen niet voldoende worden geïnformeerd over aan te leggen 

sportvisvoorzieningen. Ard zal dit meenemen. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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 HSV De Streyenvissers geeft aan dat de door Sportvisserij Nederland ingeslagen weg bij de 

zoute wedstrijdvisserij zorgt voor een afname van het aantal deelnemers. 

 
Overige opmerkingen 

 De aanwezige verenigingen spreken hun teleurstelling uit over afwezige verenigingen die zich wel 

aangemeld hadden. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Zuid-Hollandse eilanden en waarden 

Datum:   10 november 2016 
Plaats:   Wijkgebouw ‘De Zwaluw’, Sperwer 55, Sommelsdijk 
Aanwezig: Sportvisserij Goeree Overflakkee (SGO)(2), HSV De Rietvoorn (Strijen)(2), Remco 

Schreuders en Rutger Meijer (Sportvisserij Zuidwest Nederland). 
Opgesteld door:  Rutger Meijer 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Het contact tussen de HSV’s en Waterschap Hollandse Delta is summier. Hollandse Delta neemt 

zelf geen actief deel meer aan VBC’s. De Rietvoorn zit samen met de andere HSV’s binnen de 

Hoeksche Waard nog wel in een VBC, deze bestaat enkel uit bestuurders van de HSV’s en wordt 

voorgezeten door dhr. De Waal, de beroepsvisser uit de Hoeksche Waard. 

 De SGO ervaart het contact m.b.t. Ontheffingen vanuit WSHD wel als goed, maar als het gaat om 

visrechten dan is het erg slecht gesteld. Zij proberen al zeer lang aan visrechten op het eiland te 

komen i.o.m. de lokale beroepsvisser. 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 De Rietvoorn beschikt inmiddels over 7 verenigingscontroleurs, bij de SGO zijn dat er 2 

 M.b.t. tot BOA zaken zijn er geen ontwikkelingen, men is tevreden over de huidige inzet. 

 

3. Communicatie  

 De facebook pagina van de Rietvoorn levert nauwelijks extra animo op, ook de websites missen 

input en reacties. Het ontbreekt aan motivatie/nut om hier iets mee te doen. 

 De SGO bevestigt dat de promotie van de vereniging erg moeilijk is. 

 De SGO ervaart een tekort in de communicatie van Sportvisserij Nederland naar de HSV’s. 

 

4. Hengelsportverenigingen 

 HSV de Rietvoorn probeert in overleg met de gemeente de visrechten van een aantal gemeente 

vijvers op zich te kunnen nemen. Hier kan de jeugd makkelijk terecht en er valt redelijk goed te 

vangen.  

 Vooralsnog krijgen de HSV’s moeilijk de meerwaarde van de sportvisserij voor de lokale 

gemeenschap op de kaart. 

 SGO heeft moeite met het vinden van nieuwe bestuursleden en het vergroten van het actieve 

kader binnen de vereniging. 

 De voorzitter van de SGO zegt dat hij in feite open zou staan om al het water in te brengen mits 

daar tegenover staat dat de federatie dan ook alle taken op zich neemt. Het scheelt de HSV een 

hoop zorgen. Factoren waardoor inbreng nu niet van de grond komt is onderlinge verdeeldheid 

met name op vlak van hengeldruk en bestaansrecht van de HSV. 

 
5. Kinderen en jongeren 

 Het is bij beide HSV moeilijk om nieuwe jeugd te betrekken bij de HSV. De animo voor 

wedstrijden loopt over het algemeen terug. 

 

6. Zeesportvisserij 
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7. Water- en Visstandbeheer 

 Beide HSV’s ervaren last op gebied van bevis- en bereikbaarheid. Rietkragen belemmeren dit 

vaak. Hollandse Delta staat de SGO toe om stekken te maken op sommige stukken. 

 Het baggeren door Hollandse Delta laat te wensen over; sommige stukken die niet van belang 

zijn voor de sportvisserij gebeuren te vaak, andere stukken die wel van belang zijn worden over 

geslagen (  Afwateringskanaal bij Strijen) 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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Verslag: Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 

Datum:   10 november 2016 
Plaats:   Clubhuis HSV Ontspanning Na Inspanning (ONI), Terneuzen 
Aanwezig: HSV ONI (3), HSV de Platzak (2), Koewachtse Hengelvereniging (2), ZHV de Vogel 

(2), HSV Geduld Overwint Alles (2), HSV De Schelde Haven (2. Dit is een niet 
aangesloten HSV), William van Hulle (Staatsbosbeheer Zeeland) Eric Marteijn, Ben 
Biondina, Emiel Derks en Jan-Willem Kroon (Sportvisserij ZWN) 

Opgesteld door:  Jan-Willem Kroon 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Staatsbosbeheer heeft behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking 

tot sportvisserij en visstandbeheer. Daarom hebben Staatsbosbeheer en Sportvisserij ZWN de 

intentie om de onderlinge samenwerking te verbeteren, waarbij Sportvisserij ZWN als eerste 

aanspreekpunt zal dienen voor Staatsbosbeheer en visrechthebbende hengelsportverenigingen. 

 Sportvisserij ZWN voert regelmatig overleg met Waterschap Scheldestromen, waarbij 

onderwerpen als waterplantenoverlast, visrechten en vismonitoring ter sprake komen. 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 Er zijn hengelsportverenigingen die jaarvergunningen uitgeven zonder hierbij een VISpas te 

verstrekken. Dit is volgens het Huishoudelijk Reglement van Sportvisserij Nederland niet 

toegestaan. 

 Diverse HSV’s hanteren ander beleid voor wat betreft het al dan niet verstrekken van 

JeugdVISpassen aan jeugdleden die op roofvis willen vissen. Volgens het Huishoudelijke 

Reglement van Sportvisserij Nederland mag alleen zonder JeugdVISpas gevist worden door 

jeugd tot 14 jaar (peildatum 1 januari van betreffend jaar) die met slechts één hengel en beperkte 

aassoorten vissen in de eigen wateren van de HSV. In alle andere gevallen (dus ook als een 

jeugdlid op roofvis vist) is een JeugdVISpas verplicht.   

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 De Koewachtse Hengelvereniging heeft te maken met bestuurlijke problemen. Sportvisserij ZWN 

biedt hulp aan. Er wordt afgesproken dat de HSV indien nodig na de ALV i n februari contact 

opneemt als ondersteuning wenselijk is. 

 Enkele niet aangesloten HSV’s overwegen om zich aan te sluiten bij Sportvisserij ZWN. De 

belangrijkste drempels zijn het minimaal vereiste ledenaantal van 50 en de vrees van een 

terugloop van het ledenaantal als gevolg van hogere lidmaatschapskosten door landelijke en 

federatieve afdracht.  

 

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 HSV’s ervaren soms overlast van staand want-vissers die door met hun boten rond te crossen 

zeebaarzen in hun netten jagen. 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 Op diverse locaties leidt een toename van waterplanten tot overlast voor sportvissers. Hierbij gaat 

het zowel om inheemse planten als om exoten zoals Grote Waternavel. In 2017 zal in 
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samenwerking met Waterschap Scheldestromen en Sportvisserij Nederland een project worden 

opgestart om te kijken of er mogelijkheden zijn om waterplantenoverlast te beperken. 

 Enkele bestuursleden zijn in het afgelopen jaar aanwezig geweest bij visstandbemonsteringen in 

opdracht van Waterschap Scheldestromen, maar hebben daarna nooit resultaten gezien. Jan-

Willem vraagt de resultaten op bij het waterschap. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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Verslag: Regiobijeenkomst Eindhoven e.o.  

Datum:   15 november 2016 
Plaats:   ’t Trefpunt, Eindhoven 
Aanwezig: HSV De IJzeren Man, HSV De Oirschotse Sportvissers, HSV Het Koppeltje, EHV, 

HSV Philips, Cees van Berlo, Henk Embregts en Ard Verheijen. 
Opgesteld door:  Ard Verheijen 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 HSV De IJzeren Man heeft geen (papieren) huurovereenkomst met de gemeente maar betaalt 

wel jaarlijks huur. HSV De Oirschotse Sportvissers geeft aan dat hun huurovereenkomst verlopen 

is in 1998. Henk raadt de verenigingen aan om dit eens goed na te kijken en anders een nieuwe 

overeenkomst te vragen. De federatie – Ard – kan ze hier desgewenst bij helpen. 

 EHV zal de vragen die zij had over het nachtvissen en stroperij schriftelijk stellen. 

 HSV De Oirschotse Sportvissers vraagt zich af wie visrechthebbende is van Meerhoven. Dit is 

Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

 HSV Het Koppeltje pleit voor een leefnetverbod op de Vlasroot (behalve tijdens wedstrijden). 

Reden is dat ze de indruk heeft dat er vis meegenomen wordt. Bij een leefnetverbod is dit beter te 

controleren. Ard zal het voorstel bespreken binnen de werkgroep visstandbeheer. Henk 

geeft aan dat BOA’s hier ook intensiever op kunnen controleren.  

 HSV De Oirschotse Sportvissers vraagt zich af of er met een driehengelvergunning overal met 

drie hengels gevist mag worden. Dit geldt alleen voor de wateren met een “drie” in de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

  

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 EHV zal de vragen die zij had over het visstandbeheer op het Henri Dunantpark schriftelijk 

stellen. 

 EHV geeft aan dat het voor sportvissers steeds moeilijker wordt om bij Ekkersweijer te komen. 

Ard antwoordt dat het hek er volgens het bestemmingsplan mag staan. Gemeente Son en 

Breugel zal dus niet gaan handhaven. Bovendien is het water nog steeds relatief eenvoudig te 

bereiken. 

 EHV vraagt naar de stand van zaken van het snoeiwerk in Eindhoven. Ard antwoordt dat hij 

hierover contact heeft gehad met de gemeente en dat zij rond de Hanevoet al gesnoeid. EHV 

vraagt of er ook gesnoeid kan worden om de Karpendonkse Plas. Ard neemt hierover contact 

op met de gemeente. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

9. Wedstrijden  
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Verslag: Regiobijeenkomst Langstraat  

Datum:   1 december 2016 
Plaats:   Gemeenschapshuis De Oude Toren - Waalwijk 
Aanwezig: HSV Altijd Beet, HSV De Grote Karper, HSV De Vijf Wielen, Henk Embregts, Remco 

Schreuders en Ard Verheijen 
Opgesteld door:  Ard Verheijen  
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een beleidsplan voor de hengelsport opgesteld. De gemeente 

nodigt nu alle betrokkenen uit voor een-op-eengesprekken Het lijkt er een beetje op dat de 

gemeente de verschillende partijen tegen elkaar wil uitspelen. Ard stelt voor dat hij de 

verenigingen benadert om gezamenlijk op te trekken hierin. 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 HSV Altijd Beet is in zo’n zes jaar gedaald in ledenaantal van ca. 2400 leden naar nu zo’n 950 

leden. Redenen zouden kunnen zijn dat een camping in de buurt is gesloten. Recent speelt 

wellicht mee dat de BTO-wateren zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren. 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 
7. Water- en Visstandbeheer 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 

 
Overige opmerkingen 

 HSV Altijd Beet heeft het beleidsplan van Sportvisserij Zuidwest Nederland niet ontvangen. Er 

wordt voor gezorgd dat dit alsnog gebeurt. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Maasverenigingen 

Datum:   8 december 2016 
Plaats:   Gemeenschapshuis De Nielt, CUIJK 
Aanwezig: HSV Ons Genoegen (Oss), HSV De Stekelbaars, HSV De Maas (Cuijk), HSV De 

Maas (Beugen), HSV De Zalm, Eric Marteijn en Ard Verheijen 
Opgesteld door:  Ard Verheijen 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 De bereikbaarheid van de Maas loopt steeds verder terug. HSV Ons Genoegen noemt concreet 

het stuk tussen Ravenstein en Maren-Kessel maar ook de andere verenigingen ervaren dit.  

 HSV De Zalm zou graag weten wat de stand van zaken is wat betreft de oeverinrichting van de 

Maas. Ard reageert dat de derde tranche (bijna) af is en dat de voorbereidingen voor de vierde 

tranche nu beginnen. Hij zal de verenigingen gedurende het traject op de hoogte houden. 

Eric vult aan dat goed is om deze ontwikkelingen te volgen maar dat het ook nooit kwaad kan om 

je gemeente hierover te benaderen. 

 
2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 De verenigingen zouden graag op de Paesplas vissen en vragen de federatie om dat te regelen. 

Dit is echter water van een vereniging dus de federatie kan dit niet regelen. 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 De wens wordt uitgesproken dat er meer jeugd in de verschillende besturen komt en dus ook 

aanwezig zijn bij regiobijeenkomsten. 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 Vangsten op open water lopen steeds meer terug. Het vissen op vijvers heeft toekomst, al is niet 

iedereen hier even gecharmeerd van. Bovendien kost het vissen op commerciële putten veel 

geld. Het zou goed zijn als meer verenigingen een eigen put met een hoge visbezetting zouden 

hebben. 

 HSV De Zalm/HSV De Maas/HSV De Berm hebben nog geen reactie gehad van de gemeente 

inzake het stappenplan om de kwaliteit van de Oeffeltse Vilt als viswater te verbeteren. Ard 

benadert de gemeente hierover. 

 Binnen Oss speelt iets soortgelijks. De gemeente is erg traag in haar beslissing over het uitgeven 

van de visrechten. Ard zal gemeente Oss nogmaals benaderen. HSV Ons Genoegen heeft zelf 

een wethouder benaderd maar deze reageert niet. De vereniging verbaast zich erover dat de 

gemeente nu zelf contact opneemt met Sportvisserij Nederland over het uitzetten van graskarper, 

zonder dat hierbij de vereniging(en) wordt betrokken. Ard heeft wel de vereniging betrokken en 

gezamenlijk zullen ze het gesprek aangaan. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 
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9. Wedstrijden 

 HSV De Maas (Cuijk) vraagt aandacht voor de hoge wedstrijddruk op het traject Linden. Zij vindt 

het mede in dit kader vervelend dat hun aanvraag voor de aanleg van visplaatsen bij De Stier niet 

gehonoreerd is. De vereniging heeft hiervoor (nog) geen subsidie aangevraagd bij Sportvisserij 

Nederland. Zij voelt zich achtergesteld op andere verenigingen of regio’s.  

 Het aantal deelnemers aan wedstrijden (op de Maas) neemt af. 
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Verslag: Regiobijeenkomst Midden-Brabant  

Datum:   12 december 2016 
Plaats:   clubhuis KEHV De Ruischvoorn, Tilburg 
Aanwezig: KEHV De Ruischvoorn, OHV De Sportvissers, HSV De Rietvoorn, HSV De Drie 

Baarzen, HSV Alfheim, Henk Embregts, Rob Humblé en Ard Verheijen 
Opgesteld door:  Ard Verheijen  
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 Rob Humblé doet verslag van zijn activiteiten als BOA in deze regio. Hij treft erg veel rotzooi aan 

aan het water. HSV Alfheim reageert dat zij dit goed onder controle hebben gekregen door 

vrijwilligers die regelmatig langs hun viswater opruimen. 

 HSV De Rietvoorn ervaart problemen met een agressieve visser die geen lid (meer) is van de 

verenging. De vereniging constateert dat een lid dat geroyeerd is gewoon lid kan worden bij een 

andere vereniging. 

 De contacten tussen verenigingen en BOA’s verlopen goed. Wel wordt opgemerkt dat het verloop 

wel erg groot is. Dit maakt het wel onduidelijk voor verenigingen wie ze nu kunnen benaderen. 

 KEHV De Ruischvoorn mist bepaalde specifieke vergunningvoorwaarden in Visplanner. Er wordt 

gereageerd dat de vereniging dit zelf door kan geven bij Sportvisserij Nederland. 

 HSV De Drie Baarzen heeft problemen gehad met het innen van automatische incasso’s. Er 

wordt aangegeven dat Sportvisserij Nederland daar inmiddels een brief/mail over heeft gestuurd. 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 Er wordt gediscussieerd over fusies van verengingen. Er wordt opgemerkt dat bij kleine 

verenigingen vaak meer betrokkenheid is dan bij grote verenigingen. 

 Nieuwe vrijwilligers komen niet aanwaaien, die zul je zelf moeten benaderen. 

 

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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Verslag: Regiobijeenkomst vml. waterschap De Maaskant 

Datum:   12 januari 2017 
Plaats:   Cultureel Centrum De Pas, Heesch 
Aanwezig: HSV Sint Anthonis, Nistelrodese HSV, HSV Het Sluiske, Henk Embregts en Ard 

Verheijen 
Opgesteld door:  Ard Verheijen  
 
Helaas waren HSV De Goede Hoop en HSV De Kleuter zonder kennisgeving afwezig. 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 De bevisbaarheid van de Maas loopt terug. De Maas is op zich wel goed bereikbaar maar doordat 

de oevers van steen worden ontdaan kun je er niet goed meer vissen. Trajecten waar wel goed 

gevist kan worden liggen aan de Gelderse kant, de visplaatsen bij Balgoij, Tempelweg in 

Overasselt en de Hartweg bij Cuijk. 

 De vereniging ervaart veel overlast van rotzooi langs het water, m.n. van karpervissers en Poolse 

vissers. 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 HSV St. Anthonis kan geen BOA (meer) bellen en de politie komt niet. Henk antwoordt dat elke 

vereniging een beroep kan doen op de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De capaciteit 

in Oost-Brabant is echter wel beperkt. De Nistelrodese HSV heeft goede ervaringen met het 

onderhouden van contacten met de wijkagent. 

 
3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 Naar aanleiding van het filmpje over het witvissen op karper geeft HSV Het Sluiske aan interesse 

te hebben in het uitzetten van kleine karper. Zij zullen t.z.t. hierover contact opnemen met Ard. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 … 

 

9. Wedstrijden 

 HSV Het Sluiske heeft in samenwerking met Brabants Landschap 15 nieuwe visplekken gesnoeid 

langs de Hertogswetering bij Herpen. In de wedstrijdmodule staat voor dat traject een maximum 

van 15 vissers. De vereniging vraagt of dat niet uitgebreid kan worden naar 30 deelnemers. Ard 

past dat aan. 

 
 

  



 

27 

 

Verslag: Regiobijeenkomst Vijververenigingen Kempen en Peel 

Datum:   19 januari 2017 
Plaats:   clubhuis HSV De Gender, Duizel 
Aanwezig: HSV De Gender, HSV Ons Genoegen (Asten), HSV Ons Vermaak, HSV ’t Polderke 

en HSV Valentinus, Cees van Berlo, Henk Embregts en Ard Verheijen 
Opgesteld door:  Ard Verheijen  
 
HSV Haal Op heeft zich, vanwege ziekte, afgemeld. HSV ’t Rietvoorntje is zonder kennisgeving afwezig. 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 
5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 

7. Water- en Visstandbeheer 

 Opvallend dat er in deze regio geen subsidie is aangevraagd voor de uitzet van vis of andere 

maatregelen voor visvijvers. Het bestuur roept de aanwezigen op om dit, als de regeling volgend 

jaar weer van kracht is, wel te doen. 

 Er wordt gevraagd naar de ervaringen met zogenaamde karperputjes. Buiten Brielle hebben we 

nog niet zoveel ervaring hiermee. Dit jaar zijn wel veel verenigingen hierop overgestapt. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 
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Verslag: Regiobijeenkomst West-Brabant west  

Datum:   24 januari 2017 
Plaats:   Buurthuis Irene, Willemstad 
Aanwezig: HSV Het Alvertje, HSV Esox, GIVU, HSV De Kleine Voorn, HSV De Kruisweel, HSV 

Het Schietertje, HSV De Veste, HSV ’t Wachtertje en Ard Verheijen. 
Opgesteld door:  Ard Verheijen 
 
Alle punten die deze avond aan bod zijn gekomen zijn verdeeld onder de negen thema’s uit het beleidsplan 
‘Samen naar buiten!’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Overige losse opmerkingen zijn onderaan het 
verslag weergegeven. 
 

1. Belangenbehartiging voor sportvissers 

 

2. VISpas en Handhaving Visserijwet 

 HSV De Kruisweel geeft aan dat zij behoefte heeft aan contact tussen haar 

verenigingscontroleurs en de BOA’s van de federatie. Ard antwoordt dat Sportvisserij Zuidwest 

Nederland op dit moment niet actief bezig is met verenigingscontroleurs. Zij ziet dit als een taak 

van Sportvisserij Nederland. Het is wel een actiepunt uit het beleidsplan dat in 2019/2020 zal 

worden opgepakt. Dit betekent overigens niet dat er geen medewerking aan dit soort initiatieven 

gegeven wordt. Als een vereniging iets dergelijks organiseert zal Rian en/of een BOA hierbij 

aanwezig zijn. 

 

3. Communicatie  

 

4. Hengelsportverenigingen 

 

5. Kinderen en jongeren 

 

6. Zeesportvisserij 

 
7. Water- en Visstandbeheer 

 Veel verenigingen in deze regio ervaren problemen met waterplanten en vinden dat de federatie 

zich harder moet opstellen in de discussie met het waterschap hierover. Ard erkent aan dat het 

allemaal lang duurt. Wel lijkt er eindelijk beweging te zijn. Dit jaar zullen er een aantal 

proefprojecten worden gestart. 

 

8. Expertisecentrum vis en sportvisserij 

 

9. Wedstrijden 

 HSV De Kruisweel verzoekt om voor de voorrondes van het clubkampioenschap vaste data aan 

te houden. Ard reageert dat er een enquête is verstuurd aan alle deelnemende verenigingen om 

het Clubkampioenschap verder te verbeteren. Een mogelijke optie in de enquête is vaste 

wedstrijddata. Dit is echter nog maar één keer ingevuld.  

Naar aanleiding hiervan geeft Ard aan dat er gedacht wordt aan een aantal veranderingen, zoals 

onder andere lagere prijzen in de finale maar wel een prijsje voor de verenigingen die een 

voorronde winnen. De aanwezigen vinden dit een goed idee. 

 Ard roept de aanwezige verenigingen op om zich op te geven voor het Clubkampioenschap. De 

verenigingen die nu niet meedoen geven aan dat zij daar de wedstrijdvissers niet voor hebben. 

Het gaat vooral om oudere wedstrijdvissers die geen interesse hebben in deelname aan het 

Clubkampioenschap. Ze constateren dat veel jeugd liever gaat karpervissen of snoeken. Er wordt 
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ook geconstateerd dat de visvangst hier een belangrijke rol in speelt en ook dat de 

wedstrijdvisserij ook wel erg conservatief is. 

 Bij Bovensas is een aantal visplaatsen gecreëerd. Hierdoor kan de capaciteit in de 

wedstrijdmodule aangepast worden. Ard zal dit doen. 

 
Overige opmerkingen 
De verenigingen vinden deze vorm van regiobijeenkomsten ideaal. 


