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Sportvisserij: goed georganiseerd!  

Sportvisserij Fryslân is één van de zeven aangesloten federaties bij Sportvisserij Nederland. 

Federaties en Sportvisserij Nederland ondersteunen de verenigingen. In totaal vissen er ruim een 

miljoen sportvissers in Nederland. De landelijke organisatie Sportvisserij Nederland is als derde 

grootste bond lid van het NOC*NSF. 

  

Verantwoord vissen 

Sportvissers zijn natuurmensen pur sang en dienen zorgvuldig met hun vangst om te gaan. Dat begint 

bij goede voorlichting aan onze jeugd. Dit doen wij door middel van educatieve programma's 

waaronder de vislessen op basisscholen, inmiddels uitgegroeid naar 600 vislessen per jaar.  Hierbij 

leren kinderen via een gastles biologie over de onderwaternatuur en hoe er op een verantwoorde 

manier gevist dient te worden. Hiermee krijgen we de jeugd niet alleen massaal naar buiten de 

natuur in, maar creëren we tegelijkertijd ook draagvlak voor toekomstig natuurbeleid. 

  

Visstand beheer en bescherming visstand 

Sportvissers hebben vanzelfsprekend belang bij een gezonde visstand. Daar voor werken we graag 

samen met de waterbeheerders en de provincie. De hengelsport vraagt al sinds jaar en dag rekening 

te houden met de visstand in het waterbeheer. Voorbeelden hiervan zijn aangepast maaibeheer, 

natuurvriendelijke oevers en aanpak van watervervuiling. Ook worden vissterfte voorkomen door 

onderhoudswerkzaamheden. Calamiteiten en stroperij worden vaak als eerst opgemerkt door 

sportvissers. Zij zijn onze oren en de ogen aan de waterkant. 

  

Goed gereguleerd 

Sportvissen is goed gereguleerd door wetgeving maar ook via voorwaarden en gedragscodes in de 

VISpas. Met 5 federatiecontroleurs (BOA’s) in Fryslân wordt erop toegezien dat sportvissers over de 

juiste visdocumenten beschikken en dat wordt gehandeld conform de regels. Daarnaast hebben de 

verenigingen vrijwillige verenigingscontroleurs in dienst. Hiermee kunnen we eventuele misstanden 

voorkomen en wordt stroperij tegengegaan. 

  

Kortom, de sportvisserij biedt de Provincie en het Waterschap een fantastische buitenactiviteit voor 

jong en oud.  

Om dit te kunnen blijven doen vragen wij u dit mee te nemen in uw verkiezingsprogramma en of 

beleid. 
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Daarnaast vragen wij u aandacht voor onze volgende wensen: 

  

Waterplanten overlast 

Helaas is het viswater niet goed bevisbaar door de explosieve groei van waterplanten. Doordat het 

viswater niet bevisbaar is kunnen onze leden niet meer vissen en verliezen wij leden. We zouden 

daarom graag zien dat de politiek zich hard maakt om de wateren binnen de gemeente bevisbaar te 

houden.   

  

Al een aantal jaren heeft de federatie gebruik gemaakt van een nieuwe ontwikkeling in het 

tegengaan van exoten in het water en overvloedige waterplanten. De inzet van de innovatieve 

harkboot blijkt een zeer goede en visvriendelijke manier van onderhoud te zijn. Het is effectief en 

bespaart de waterschappen kosten omdat er minder gemaaid/onderhoud hoeft te gebeuren.  

Het waterschap Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben al gebruik gemaakt van deze harkboot en 

zijn zeer positief. 

Ook binnen de gemeentelijke wateren is de waterplanten overlast een probleem waar wij als 

organisatie uw gemeente behulpzaam kunnen zijn.  

  

Jeugd en ouderen 

Sportvissen is voor veel jongeren een avontuurlijke manier om vlakbij huis in contact te komen met 

de natuur. Voor ouderen is sportvissen een ontspannende buitenactiviteit die hen actief houdt en 

zorgt voor sociale interactie. 

Jongeren én ouderen vormen een speerpunt in het federatiebeleid. Samen met het IVN voert de 

federatie het project ‘Samen Vissen’ uit. Bewoners van zorgcentra die niet meer zelf naar buiten 

kunnen en daardoor veel te weinig nog met de natuur in aanraking komen, gaan lekker vissen met 

vrijwilligers van de plaatselijke hengelsportverengingen. Vissen ter bevordering van welzijn en 

gezondheid. Steeds meer zorgcentra haken aan. 

Om de jeugd naar buiten te krijgen, is het belangrijk dat in de woonomgeving veilige visvijvers zijn 

met een goede visstand waar kinderen lekker kunnen vissen én vangen. Hier werkt de federatie hard 

aan, maar is daarbij afhankelijk van de gemeenten, want zij zijn meestal eigenaar van dergelijke 

vijvers. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Harrie Holtman 

 

Voorzitter Sportvisserij Fryslân  

 

Biensma 27 

9001 XZ Grou 

Tel: 0566 624455 

Email: info@visseninfriesland.nl 

www.visseninfriesland.nl  
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