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Aanleiding 
 
De federatie is op veel plekken visrechthebbende waardoor verenigingen in de 
veronderstelling zijn dat de federatie verantwoordelijk is voor alles dat speelt rondom deze 
wateren. Hierdoor ontstaat een verkeerd verwachtingspatroon richting de federatie en 
andersom. Dit kan tot problemen leiden wanneer verenigingen niet meer actief zijn omdat ze 
geen visrechthebbende (meer) zijn. Doordat wordt verwacht dat de federatie de problemen 
oplost blijven de problemen juist bestaan. Dit kan soms grote gevolgen hebben voor de 
sportvisserij. 
 
De federatie kan de verwachting van verenigingen helaas nooit waar maken. Naast de 
geringe capaciteit past het ook niet bij onze organisatiestructuur. De organisatie is 
opgebouwd sterk door de vele verenigingen en vrijwilligers die lokaal actief zijn. Het is van 
groot belang dat er samengewerkt wordt om het voor de sportvisser mogelijk te maken om te 
kunnen blijven vissen. De verenigingen moeten daarom ook actief zijn en blijven op wateren 
waar zij geen visrechten huren maar wel belangen hebben. 
 
Probleemstelling 
 
De federatie komt vaak in discussies terecht omdat de verwachtingen van verenigingen 
anders zijn dan die van de federatie. De federatie heeft nooit beleid hierover vastgelegd en is 
om die reden niet altijd even consequent naar de verenigingen toe geweest. De 
taakverdeling omtrent visrechten en verantwoordelijkheden moet beter bij de verenigingen 
bekend worden gemaakt. Het water blijft van onze leden en die moeten daar blijven doen 
wat ze altijd gedaan hebben, ongeacht of de federatie visrechthebbende is.  
De federatie stelt het viswater ter beschikking aan alle aangesloten leden. Alle lokale 
problemen kunnen niet worden opgelost door de federatie, hiervoor is simpelweg te weinig 
capaciteit. De hulp van leden is hiervoor noodzakelijk. Dit is in het belang van zowel de 
vereniging als federatie, we moeten elkaar niet zien als concurrent maar elkaar helpen. 
 
Wanneer visrechten – al dan niet verplicht - worden overgedragen aan de federatie verdwijnt 
soms de motivatie om actief te blijven als vereniging. Dit omdat het geen eigen water meer 
is. Voor de vereniging verandert er in de praktijk maar weinig, het water blijft bevisbaar en de 
vereniging mag er alles doen wat ze voorheen ook mochten. Het enige dat veranderd is dat 
er meer mensen mogen vissen en dat de vereniging geen eigen jaarvergunningen meer mag 
verstrekken voor deze wateren. 
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Mogelijkheden 
 
Het uitgangspunt is dat de vereniging op federatiewater hetzelfde doet als op eigen water. 
Op lokaal niveau zorgt de vereniging ervoor dat de leden aan hun trekken komen. Dit kunnen 
de verenigingen doen door het organiseren van activiteiten als wedstrijden, cursussen, 
opruimacties, controles, bijhouden van stekken etc. Voor dit soort taken is het niet relevant 
wie de visrechthebbende is. De verenigingen zijn de voelsprieten in het gebied, als er 
problemen ontstaan met beheer, vissterfte, toegankelijkheid etc. kan de vereniging de 
federatie inlichten, die kan dan indien nodig adviseren, ondersteunen of op een andere 
manier actie ondernemen.  
Er zijn problemen waarop de vereniging zelf kan reageren. Bijvoorbeeld projecten van 
gemeenten. Verenigingen zitten dichtbij een gemeente en zijn sneller op de hoogte van 
eventuele plannen dan de federatie. Het is voor de verenigingen van belang om in de lokale 
politiek hun belang aan kaarten. Met een wethouder kan de afspraak gemaakt worden dat bij 
alles wat invloed kan hebben op het viswater de vereniging ingelicht wordt.  
 
Indien in gang gezette gesprekken vastlopen of wanneer er niet bereikt wordt wat bedoeld 
was kan de “grote broer” de Federatie of Sportvisserij Nederland ingeschakeld worden. 
Contacten met bovenregionale organisaties zoals de provincie en waterschappen worden 
gedaan door de federatie. De verenigingen kunnen de federatie inlichten als er problemen 
zijn met deze organisaties, de federatie onderneemt dan actie richting deze partijen. 
 
Bovenregionale partijen zoals waterschappen hebben het liefst te maken met één 
contactpersoon. De federatie dient als doorsluiskanaal van de vereniging naar het 
waterschap. Op die manier blijven de lijnen zuiver. Het is voor waterschappen erg lastig 
wanneer meerdere hengelsportvertegenwoordigers met allen een ander verhaal aankloppen 
bij het waterschap.  
 
Samenvatting 
 
Wat doe de vereniging? 
 

• De gemeente politiek en benaderen en vragen of ze de vereniging op de hoogte 
houden wanneer er plannen zijn die het visserijbelang kunnen beïnvloeden  

• Komt in actie indien de sportvisserijbelangen in het geding komen door gemeentelijke 
plannen 

• Draagt zorg voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid op lokaal 
niveau door contacten te leggen met de lokale overheid en terreineigenaren / 
beheerders 

• Organiseren van controles in omgeving van de vestigingsplaats, hierover kunnen 
afspraken gemaakt worden met buurverenigingen onderling en / of de federatie 

• Organiseren van eigen activiteiten zoals wedstrijden, jeugdactiviteiten, opruimdagen, 
informatiedagen, vislessen etc. 

• Het bijhouden van visstekken (binnen bepaalde marges rekening houdend met de 
natuurwetgeving en afspraken met de waterbeheerder) 

• Op lokaal niveau is de vereniging gesprekspartner van de gemeente, 
terreinbeherende instantie etc. 

• Bij problemen betreffende het waterbeheer seint de vereniging de federatie in 

• Levert informatie aan over de visserij voor visplannen en VBC’s 

• …. 



 
HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND 
Correspondentie: Postbus 4150  

6803 ED Arnhem 
Tel: 026-3212045 
E-mail: info@hfmiddennederland.nl            

 
 

 
Wat doet de federatie? 
 

• Is contactpersoon namens en voor de verenigingen richting waterschap, provincie en 
in sommige gevallen terreinbeherende instanties 

• Organiseert controles met boa’s en legt contacten met de politie indien ergens veel 
overlast wordt geconstateerd 

• Draagt zorg voor het behoud van de visrechten 

• Draagt zorg voor de bereikbaarheid en bevisbaarheid door contacten met 
waterschappen, provincie en grotere terreinbeherende instanties op bovenregionaal 
niveau 

• Is kritisch over ontwikkelingen m.b.t. het beheer en onderhoud van de watergangen 
zodat de vis en visser voldoende ruimte krijgen / houden 

• Volgt het beleid en spreekt in op beleidsstukken indien er opnames in staan die 
schadelijk zijn voor het sportvisserijbelang 

• Levert input over het visserij- en visstandbeheer in VBC’s en richting 
waterbeheerders 

• Verstrekt dag- en weekkaarten via de verenigingen 

• Voert indien nodig visserijkundig onderzoek uit 

• Stelt in samenwerking met verenigingen visplannen op 

• Ondersteund verenigingen bij het geven van vislessen 

• Geeft adviezen en ondersteund bij vragen over water- en visstandbeheer, inrichting, 
huurovereenkomsten, geschillen met derden etc. 

• Organiseert federatieve wedstrijden 

• … 


