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Lugt, Arjen van der

Van: Sportvisserij MidWest Nederland <mailing@smwn.nl>

Verzonden: donderdag 26 november 2020 14:32

Aan: Lugt, Arjen van der

Onderwerp: Sportvisserij heeft veel raakvlakken met uw organisatie

Categorieën: Ingekomen stuk

Klik hier als u deze e-mail niet goed kunt lezen. 

 
    

                  

 

NIEUWSBRIEF SPORTVISSERIJ MIDWEST NEDERLAND 

 

In deze nieuwsbrief 

• Online kennismaken met de sportvisserij 
• Vissen voor een betere toekomst 
• Eenzaamheid ouderen voorkomen 

• Rotzooi opruimen 

• Een veilige plek om te vissen 

• Vissen in nood redden 

• Met vislessen dierenleed voorkomen 

• BOA's langs de waterkant 

 
Online kennismaken met de sportvisserij 

Onbekend maakt onbemind... sportvissen is op voetbal na de grootste sportbond. 
Toch is bij velen niet bekend dat we actief bezig zijn met dossiers als loodvrij vissen, 
de RES, omgevingswet, waterbeheer, onderzoek, vereenzaming van ouderen 
tegengaan, de jeugd kennis laten maken met de natuur etcetera. 
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We hebben daarom een online presentatie over alle aspecten van de sportvisserij 
gemaakt. De primeur was voor de Statenleden van de provincie Gelderland.  
Interesse? We zijn graag bereid de presentatie voor uw organisatie te geven.  

Vissen voor een betere toekomst 
Team S.V.E.T (Sporten voor een Toekomst) biedt voor kwetsbare burgers van 
Utrecht sport- en beweegactiviteiten aan. Deelnemers kampen vaak met dak- of 
thuisloosheid, verslavingsproblematiek, ggz-klachten of klachten, zoals depressie of 
burn-out. Door alle activiteiten hebben ze meer aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling door bijvoorbeeld opleidingen via andere samenwerkingspartners. Een 
van de activiteiten is sportvissen. 
 
Harold is één van deze ervaringsdeskundigen. "Ik heb zelf een verslaving gehad, 
daarmee ben ik zeer goed geholpen, hierdoor kwam ik in contact met een 
buurtsportcoach en die liet mij meedoen met straatvoetballen. Ik heb zelfs diverse 
cursussen gedaan en ben nu zelf bij Team S.V.E.T.maatschappelijk sportcoach.   
 
Binnen team S.V.E.T. is door de Hengelsportvereniging in Utrecht (AUHV) een 
aantal enthousiaste vrijwilligers als viscoach opgeleid, zij leren de deelnemers 
vissen. 

 

Eenzaamheid ouderen voorkomen 

Bewoners van zorgcentra willen wel, maar kunnen vaak niet meer gemakkelijk 
deelnemen aan natuuractiviteiten. Samen met IVN (Instituut voor Natuureducatie) 
zorgen we ervoor dat ouderen een dagje kunnen vissen, samen met iemand van 
een hengelsportvereniging. Ouderen komen weer buiten, zijn actief en maken een 
praatje. 
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Samen Vissen in Purmerend 

 

 

Rotzooi opruimen 

Door corona gaan meer mensen naar buiten, het aantal sportvissers is ook flink 
toegenomen. Helaas zien we dat recreanten meer rotzooi achterlaten in parken en 
langs het water. Onze BOA's zijn hier alert op en spreken sportvissers aan dat ze 
hun visstek netjes moeten houden.   
En ook al is lang niet al het vuil van sportvissers, toch houden we regelmatig 
opruimacties. We zijn natuurliefhebbers en daar hoort geen rotzooi in thuis. 

 

 
Opruimactie Noordpier in Velsen-Noord 

Een veilige plek om te vissen 

In een aantal gemeenten zijn VISparels geopend. Een VISparel is een water in of 
nabij een woonwijk waar bewoners, de jeugd, ouderen, maar ook mindervaliden 
veilig kunnen (leren) vissen. Onlangs hebben de wethouders van Ede en Veenendaal 
samen met de lokale hengelsportvereniging  een VISparel geopend.  
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Visparel in Veenendaal 

 

 

Vissen in nood helpen 

In droge zomers of juist na hevige regenval kunnen vissen in gevaar raken. Als 
echte vissenliefhebbers redden we deze vissen graag en dat doen we met ons 
calamiteitenteam in samenwerking met hengelsportverenigingen.  
We hebben vrijwilligers getraind in het herkennen van vissen in nood, de 
verschillende soorten calamiteiten en hoe te handelen als er iets aan de hand is.  
 

Samen met het waterschap Vallei en Veluwe hebben we een calamiteitenplan 
opgesteld. Hierdoor kunnen we snel en adequaat actie ondernemen op meldingen 
van vissen in nood. Met andere waterschappen zijn we bezig om ook een dergelijke 
samenwerking aan te gaan.  

 
Door een goede samenwerking met het waterschap  

Vallei en Veluwe kunnen we vissen in nood redden 

 

Met vislessen dierenleed voorkomen 
Onze goed opgeleide vismeesters geven vislessen op de basisschool en scholen voor 
speciaal onderwijs. De vislessen bestaan uit een deel biologieles over de 
onderwaterwereld, respectvol omgaan met de vis en een visexcursie aan de 
waterkant. Doel van de les is om kennis te vergroten over de natuur onder water en 
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kinderen verantwoord leren vissen. Door de kinderen te leren hoe je voorzichtig met 
vissen omgaat wordt onnodig dierenleed voorkomen. 

     
Vislessen op school 

 

Boa's langs de waterkant 
Sportvissers hebben met wetgeving (Visserijwet) en door de sportvisserij opgelegde 
regels te maken. Onze BOA's (domein 2) zijn vrijwel dagelijks aan en op het water 
te vinden. Ze kijken of de hengelaars volgens de regels vissen maar letten ook op of 
een visstek netjes is. De BOA's  werken veel samen met handhavers van andere 
(groene) organisaties en de politie. Tevens geven ze regelmatig bij gemeenten of de 
politie uitleg over de Visserijwet.  

Er wordt alleen gecontroleerd op wateren waar sportvissers met de VISpas mogen 
vissen. 

    
Onze sportvisserij BOA's zijn vrijwel dagelijks aan- en op het water te vinden. 

  

 
Sportvisserij MidWest Nederland 

Populierenlaan 78 

1911 BM  Uitgeest 
0251-745665 

www.sportvisserijmidwestnederland.nl 
esthervanderveur@smwn.nl 

 

Redactie van deze nieuwsbrief: 

Communicatie MidWest Nederland, communicatie@smwn.nl 
 

Volgt u Sportvisserij MidWest Nederland al op: 
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Copyright Sportvisserij Midwest Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

 

              Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox. Vragen, die u naar deze mailbox stuurt, 

worden niet beantwoord. Klik hier om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. 
 

 


