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De sportvissers in Haarlem zijn de enigen die zich druk maken om het leven onder water, 
het huis van de vis. Ze zijn de ogen en oren aan de waterkant en melden vissterfte, 
illegale lozingen en redden vissen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van lage waterstanden.

Hengelsportvereniging Haarlem is de grootste sportvereniging in Haarlem met zo’n 8.300 leden. 
Een deel van de leden doet mee aan wedstrijden, maar het overgrote deel vist een aantal keren 
per jaar om lekker buiten te zijn en te genieten van de natuur.

Er bestaat zelfs een speciale visambulance! Alleen sportvissers redden vissen, verder niemand. 
Hengelsportvereniging Haarlem levert hiermee een bijdrage aan een gezonde visstand.
Even wat cijfers:

• Sportvissen is een wettelijk verankerde activiteit, die (onder anderen) gereguleerd wordt in 
de Visserijwet 1963, waarbij aan de sportvisserij (in brede zin) als organisatie een rol is 
toebedeeld in het kader van controle en handhaving. Sportvisserij Nederland en haar leden 
financieren en faciliteren de inzet van ca. 100 BOA’s en ruim 1.000 controleurs.
De controleurs worden grotendeels opgeleid door Sportvisserij Nederland. Zij vormen een 
belangrijk onderdeel in de veiligheidsketen, vooral in de buitengebieden waar de politie gelet 
op de capaciteitsproblemen nauwelijks komt.

• Sportvisserij Nederland is lid van NOC*NSF en met ruim 700.000 leden de TWEEDE 
SPORTBOND van Nederland

• De sportvisserij is een van de weinige sporten die door alle lagen van de bevolking wordt 
beoefend, waar de vrachtwagenchauffeur en de notaris elkaar tegenkomen.
Sportvissen verbindt in plaats van verdeelt.

• Er zijn in Nederland RUIM 1 MILJOEN recreatieve vissers
• De hengelsport is in Nederland als sector goed voor een omzet van ruim € 1 miljard
• De hengelsportvereniging Haarlem draait volledig op vrijwilligers. Ik kom straks terug op alle 

activiteiten die ze organiseren voor zowel de vereniging als voor speciale doelgroepen uit de 
samenleving;

• Hengelsportvereniging Haarlem doet mee met het Haarlemse Sportakkoord.

De hengelsportvereniging en de sportvisserij investeren uit eigen portemonnee verder mee in: 
- Steigers
- Maaibeten (om diervriendelijk te kunnen maaien)
- Mogelijkheden om vismigratie te verbeteren

Hartelijk dank voor de geboden mogelijkheid om in te spreken.
Ik heb drie minuten dus ik kom meteen tot de kern van mijn betoog: 
SPORTVISSEN MAG NIET VERBODEN WORDEN IN HAARLEM! 
Ik licht dit toe.
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Ik dank u voor uw aandacht.

De hengelsportvereniging doet verder veel op het gebied van educatie:
- We geven VISIessen op basisscholen
- En we organiseren de VISkaravaan, waar kinderen gratis kennis kunnen maken met vissen
- Verder ruimen we onze eigen rotzooi en die van anderen op met de actie VANG5

De hengelsportvereniging vervult een wettelijke taak en sportvissen is een officiële, 
bij NOC*NSF aangesloten, sportbond. Als sportvissen verboden wordt, dan gaat alles wat 
ik zojuist voor het voetlicht heb gebracht ook verloren in Haarlem.
Daarmee verliezen vele Haarlemmers, een veelvoud van de ruim 8.000 leden, sportieve 
tijdsbesteding in de buitenlucht, gaan zowel de materiële als de immateriële kosten voor de 
Haarlemse samenleving omhoog en verliezen uiteindelijk, door gebrek aan aandacht voor de 
gezondheid van het water, ook de vissen.

In het “Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn” dat vandaag ter bespreking voorligt wordt gepleit voor 
het verbieden van sportvissen omdat dit dierenleed zou veroorzaken.
Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. De wetenschap is verdeeld over pijnbeleving bij vissen 
Indien er geïnteresseerden zijn in de laatste stand van de wetenschappelijke discussie 
dan ben ik van harte bereid om die informatie toe te sturen.
Zoals ik eerder heb geschetst is het daadwerkelijk vangen van een vis slechts een onderdeel 
van alles wat sportvissen behelst. Sportvissen is veel meer dan dat, heel veel meer.

De hengelsportvereniging is ook maatschappelijk relevant:
- Ik noemde al de VISIessen voor de jeugd
- We gaan samen VISsen met senioren
- Maar er wordt ook gevist met vluchtelingen
- En we gaan vissen met mensen uit zorginstellingen
- Maar we zijn natuurlijk ook gewoon maatschappelijk relevant als Haarlemse vereniging 

met ruim 8.000 leden.
Hengelsportvereniging Haarlem is graag bereid om hierover met alle betrokkenen in overleg te treden

- Maar levert ook een bijdrage aan een gezonde visstand door:
1. Visserijkundig onderzoek
2. Deelname in Visstandbeheercommissies
3. De spiegelkarpermonitor.
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