HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND

Jaarverslag 2021

1. Inleiding
Terugkijkend op 2021 zien we veel ontwikkelingen in de
sportvisserij. Vissen was nog nooit zo populair, er zijn
stappen gezet in de landelijke organisatieontwikkeling,
er wordt door overheden hard gewerkt aan een toekomstige visie op waterbeheer, wordt er veel bereikt op
maatschappelijk vlak en vervuld de sportvisserij een
meerwaarde voor veel mensen in hun welzijn. Daarnaast
is er een groeiende groep mensen met fanatieke ideologieën die zich kritisch uitten op de activiteiten van de 1,7
miljoen sportvissers in Nederland. Er komen veel uitdagingen op de sportvisserij af waar de organisatie zich de
komende jaren moet instellen. Om ons fundament in de
samenleving te verankeren hebben we een gezonde en
vitale overkoepelingen en hengelsportverenigingen
nodig die op een goede manier samenwerking aan
collectieve doelen.
Om verenigingen te helpen met hun organisatorische
vragen is gestart met een pilot verenigingsondersteuning.
Veel andere sportbonden en gemeenten werken al langer
aan dit onderwerp. Deze voorbeelden worden benut om
te leren van alle ervaringen die er zijn. De eerste resultaten van de pilot zijn veelbelovend en leveren mooie
inzichten op over de vragen en behoeften van verenigingen. Hiermee gaan de nieuwe verenigingsondersteuners aan de slag om verenigingen ook daadwerkelijk
goed te kunnen helpen op de hulpvragen die er leven.
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Voor de jeugd zijn er verschillende leuke en educatieve
visactiviteiten georganiseerd. De Jeugd karper koppelwedstrijd in Nijmegen, Jeugd Commercial Day, IJsselfestijn etc. Tijdens de selectiewedstrijd streetfishing in
Zwolle en het IJsselfestijn in Brummen is samengewerkt
met buurfederatie Sportvisserij Oost Nederland. Samenwerking vinden we belangrijk, zowel met sportvisserij
organisaties als daarbuiten. Het project Samen Vissen
heeft een enorme vlucht genomen door een goede
samenwerking met zorginstellingen en Kruiswerk
Achterhoek Liemers. Door inzet van vrijwilligers uit de
sportvisserij hebben de bewoners van zorgtehuizen een
leuke dag beleefd aan de waterkant.
Op het gebied van controle en handhaving is er veel
samengewerkt met andere opsporingsorganisaties en
zijn er diverse handhavingsacties opgezet. Onze boa’s en
controle boot zijn hierbij regelmatig ingezet. Ook wordt
onze expertise regelmatig geraadpleegd door andere
handhavingsinstanties. Dit geeft aan dat we als serieuze
partij meedoen in de controle en handhaving.
Onze visambulance heeft het afgelopen jaar erg rustig
gehad. Het bleef relatief nat afgelopen zomer. Hierdoor
konden de vissen even op adem komen en hebben ze
kunnen werken aan nageslacht. We duimen dat er de
komende jaren geen droogvallende beken en vijvers
meer zijn zodat de natuur zich hier kan herstellen.
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In het jaarverslag leest u meer over de werkzaamheden
die de federatie het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Dit is
een weergaven op hoofdlijnen zodat u een beeld krijgt
van hetgeen de federatie bezig houdt.
Ik wens u veel leesplezier!
Bennie van Til, voorzitter
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2. Organisatie 2021
In 2021 waren er nog lange tijd coronamaatregelen waardoor het hele voorjaar eigenlijk weinig is gerealiseerd m.b.t. activiteiten en wedstrijden. Na de zomer kwamen er meer versoepelingen en konden weer
evenementen plaatsvinden. In deze periode is geprobeerd om nog zoveel mogelijk activiteiten met onze
verenigingen te ondernemen. Dit is behoorlijk gelukt met mooie samenwerkingen en goed bezochte
evenementen. Er is gestart met het project Samen Vissen, vislessen werden weer gerealiseerd, maar ook de
Jeugd Commercialday, Junior IJsselfestijn, Vissen achter de Dam, Karperkoppelwedstrijd Slijk-Ewijk, Jeugd
en ouder karperwedstrijd Nijmegen, kampioenschap feeder aan het Amsterdam Rijnkanaal, NK Vijvervissen, Pannerdensch Kanaal 314 jaar en de Bellyboatcup zijn georganiseerd.
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Ondanks de coronamaatregelen zijn de werkzaamheden door het kantoor gewoon voortgezet. Tot de
zomer is er vrijwel alleen maar digitaal overlegd en
vergaderd. Na de zomer deed het hybride werken zijn
intrede, gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor.
Ten behoeve van de opslag van al onze materialen die
dienen ter ondersteuning van de activiteiten is in 2021
een opslagruimte in gebruik genomen. Deze locatie is
aangekocht zodat de materialen op een goede plek
gestald kunnen worden en het kantoor wat kan worden
ontlast. De kleine boot kan er samen met onze
aanhanger gemakkelijk in en er is daarnaast nog
genoeg ruimte voor partytenten, vislesmaterialen etc.
De federatie is ook betrokken bij de landelijke organisatieontwikkeling die gaande is. Het streven is om te
komen tot meer eenheid van organisatie en meer
efficiëntie. Dit proces is nu vooral gericht op de structuur en cultuur van de federaties en Sportvisserij
Nederland. Tijdens de Alv van Sportvisserij Nederland
zijn er door externe adviseurs een aantal scenario’s
gepresenteerd. Ten behoeve van een brede inbreng zijn
er speciale sessies geweest voor medewerkers en
verenigingen waarin zij hun vragen en opmerkingen
kwijt konden. Deze input is gebruikt in de aanloop naar
de ontwikkeling van de mogelijke scenario’s. Medio
2022 vindt de verdere besluitvorming plaats rondom de
gepresenteerde scenario’s.

2.1 Aangesloten sportvissers
In 2021 waren er 96 verenigingen aangesloten met in
totaal 61.732 aangesloten sportvissers. In 2020 vond,
mede door de corona crisis, een enorme ledenstijging

plaats. Het vissen werd door veel mensen ontdekt. In
2021 is het ledenaantal niet ingezakt, sterker nog, er is
weer groei gerealiseerd. Het vissen is voor veel mensen
een blijvende activiteit, die ook buiten coronatijd stand
houdt.

2021

61.723

2020

59.785

2019

48.769

2018

45.340

2017

44.948

2016

44.003

2015

44.325

2014

44.992

2013

44.088

2012

43.305

2011

42.844

2.2 Samenwerking Partners
In 2021 is er volop samengewerkt met onze stakeholders.
Het meeste contact heeft de federatie met de verhuurders van viswater zoals de waterschappen Rivierenland
en Rijn en IJssel en de recreatieschappen Leisurelands en
Uiterwaarde.
In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel heeft de
droogte in de afgelopen jaren voor flinke problemen
gezorgd. De pijnpunten van ons watersysteem zijn
behoorlijk bloot gelegd. Als federatie proberen we ons,
waar mogelijk aan te sluiten bij overleggen die gaan over
de toekomstige inrichting van watersystemen. Doel is om
deze klimaat robuust te maken. Daarbij speelt ook mee,
dat o.a. door de droogte, minder viswater beschikbaar is.
Er zijn echter wel meer mensen gaan vissen. Om vast te
stellen hoe we hiermee in de toekomst om moeten gaan,
zijn we met elkaar in gesprek.

Ledenaantallen over de laatste 10 jaar
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Een klimaat robuuste inrichting moet dit beeld in de toekomst voorkomen
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Samen met Waterschap Rivierenland is gewerkt aan een
nieuw visplan voor het hele gebied. Het oude visplan was
gedateerd en sloot niet meer aan bij de huidige situatie.
Meerdere federaties zijn bezig zijn met het updaten van
hun visplannen. Om die reden is een landelijk overleg
gestart om te komen tot een nieuw sjabloon voor
visplannen in Nederland. Dit moet zorgen voor eenduidigheid in vorm en inhoud van alle visplannen in Nederland. Daarnaast scheelt het veel werk als een sjabloon
ligt waarvan gebruik kan worden gemaakt.
Met de recreatieschappen Leisurelands en Uiterwaarde
zijn de jaarlijkse gesprekken geweest. Zo is er onder
andere een kennismaking geweest met de nieuwe
directeur van Leisurelands. Ook is er afstemming geweest
rondom de plaatsing van een ijsvogelwand op de
Berendonck en behoud van vismogelijkheden etc.
Door ons handhavingsapparaat wordt veel samengewerkt met andere instanties zoals Rijkswaterstaat, Politie
en BOA’s van gemeenten en terreinbeherende organisaties. De federatie is een van de partijen die het Gelderse
Handhavingsconvenant heeft ondertekend. De federatie
is een van de trekkers van regionale handhavingsacties
waarbij met handhavers van andere organisaties vanuit
verschillende disciplines en bevoegdheden wordt
samengewerkt.
In het onderzoek naar de effecten van de langsdammen
werken de federatie en Sportvisserij Nederland samen
met partijen als BLN Koninklijke Schuttevaer, Radboud
Universiteit, Rijkswaterstaat, Deltares, TU Delft en
Universiteit Wageningen. De rapportage is afgerond in
2020, maar we hebben nog wel een bijdrage geleverd met
onze jaarlijkse activiteit Vissen achter de dam. Door deze

jaarlijks terugkerende activiteit kunnen we trends blijven
volgen in de visstand op deze locatie. Ook heeft Sportvisserij Nederland een bijdrage geleverd door inzet van de
ankerkuil achter de langsdammen.

2.3 Belangenbehartiging
Ten behoeve van de laatste KRW periode 2022-2027 is
Rijkswaterstaat bezig met de uitrol van een flink aantal
maatregelen langs de grote rivieren. De federatie heeft
hiervoor samen met andere “rivierfederaties” input
geleverd t.b.v. behoud van visserijmogelijkheden. Daarbij
hebben we ook de opdracht gekregen om onze wensen
meer concreet te maken en onze belangen langs de grote
rivieren beter in kaart te brengen.
Vanwege de vele projecten die gaande zijn langs de grote
rivieren is een project opgestart met Sportvisserij
Nederland en een aantal “rivierfederaties” om een
GIS-tool te ontwikkelen. Samen met andere federaties
worden zaken als trailerhellingen, looprechten,
visstekken e.d. op een uniforme manier geregistreerd op
een digitale kaart. Deze kan gebruikt worden in de
belangenbehartiging langs de grote rivieren en geeft ons
een beter inzicht in de specifieke problematiek die hier

Jonge zalm en paaiende rivierprik in de Waal (video)

Hier werden o.a. jonge zalmen en rivierprikken gevangen.
Minder mooi was de vangst van heel erg veel plastic. Dit
wordt ter onderzoek aangeboden aan de Radboud
Universiteit. Zij onderzoeken waar het plastic vandaan
komt en hoeveel er door de Waal afstroomt naar zee.
De federatie heeft in 2021 aan verschillende zorginstellingen gratis ontheffingen verleend zodat instellingen
kunnen gaan vissen met hun cliënten. Veelal gaat het om
jeugdzorg waarbij kinderen en pubers het vissen als
dagactiviteit aangeboden krijgen. In deze situaties wordt
het vissen als middel ingezet in de zorg. Voor zo ver dit
mogelijk is, wordt dit door de federatie gefaciliteerd.
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Visserij op trekvis en plastic met de ankerkuil
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speelt. Medio 2022 verwachten we met deze tool te
kunnen gaan werken. Om de kaarten te vullen moet er
nog erg veel informatie verzameld worden.
Om een bijdrage te leveren aan een schone waterkant is
in 2021 gestart met het project Vang5 (www.vang5.nl).
Deze actie moet sportvissers aanzetten om na iedere
vissessie 5 stuks afval mee te nemen of 5 minuten hun
stek op te ruimen. Hiervoor is veel aandacht geweest in
de eigen media en is samen met verenigingen gekeken
naar een invulling bij evenementen e.d. Vang5 is onderdeel van Nederland Schoon (Samen houden we Nederland schoon).

Bij de Havikerwaard aan de IJssel werd de federatie
geconfronteerd met overlast op eigendommen van een
stichting. Hier is een maatwerkoplossing gerealiseerd
met bebording en aanpassingen in de VISpas-voorwaarden. Door de maatwerk oplossingen is de overlast
flink afgenomen en zijn de eigenaren tevreden met het
resultaat.
De Slingeplas in Bredevoort is van eigenaar veranderd.
Voorheen werd deze plas gehuurd van Leisurelands. Er is
een kennismaking geweest met de nieuwe eigenaar en er
zijn initiatieven om de plas te herinrichten. Er wordt
samen met de lokale vereniging een bijdrage geleverd in
dit proces.

De waterschappen Rivierenland, Rijn en IJssel en de
Provincie Gelderland hebben dit jaar hun waterbeheerplan/ programma 2022-2027 ter inzage gelegd. Op deze
plannen is door de federatie, al dan niet in samenwerking
met buurfederaties, inbreng geleverd. De nadruk is
gelegd op het bevisbaar en bereikbaar houden van onze
viswateren en op behoud van een gezonde visstand.

In de lokale politiek is sportvissen steeds vaker onderwerp van gesprek. Dit is goed, want het houdt ons scherp
op onze activiteiten en hoe we deze kunnen verbeteren.
Iedere visser heeft een verantwoordelijkheid dat er op
een goede en verantwoorde manier omgegaan wordt
met de gevangen vissen. Hiervoor hebben we educatieprogramma’s, controle en handhaving en geven we
voorlichting. Met deze middelen kunnen we sturen op de
omgang met vissen en handhaven we als dit op een
verkeerde manier gebeurd. Daar waar discussie ontstaat
over het sportvissen is men vaak niet bekend met
hetgeen de sportvisserij doet ten aanzien van educatie en
handhaving en de bijdrage die de sportvisserij levert op
populatieniveau voor visstanden en ecologie. Daar waar
men meer wil weten over het sportvissen of wanneer er
discussie is over het sportvissen wordt er input geleverd
en uitgelegd wat de georganiseerde sportvisserij zoal
doet en betekend voor de visstand en welzijn van
mensen.
Opgeruimde rotzooi…

Aangepaste voorwaarden betreding oevers Havikerwaard.

8

Foto’s: Wouter Bax, KNVvN
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3. Controle & Handhaving
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Ondanks dat corona nog niet verdwenen is was er het
afgelopen jaar meer mogelijk dan in 2020. Van mei tot en
met oktober stonden er bijna iedere week handhaving
gerelateerde activiteiten op de planning. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) en Federatiecontroleurs zijn het hele jaar inzetbaar geweest. In vergelijking tot 2020 hebben er meer handhavingsacties
plaatsgevonden en is er veel samengewerkt met (opsporingsambtenaren van) externe organisaties. Inzet van het
handhavingsteam van de Federatie heeft geresulteerd in
een forse toename van het aantal gecontroleerde
sportvissers. Met name de boa’s hebben meer controles
uitgevoerd (3.811 controles). Dit is 31% meer dan vorig
jaar. 10,4% van de gecontroleerde vissers pleegde een
strafbaar feit en 3,1% kreeg een bekeuring. Dit percentage is in vergelijking met 2020 met 1% afgenomen. Net
als de voorgaande jaren was het vissen met 1 of 2 hengels
zonder (geldige) VISpas de meest
voorkomende bekeuring (44%). De
Federatiecontroleurs hebben ongeveer
dezelfde hoeveelheid vissers gecontroleerd als in 2020. Dit aantal (1.139) had
met het team dat met 4 controleurs is
gegroeid normaliter hoger gelegen.
Door de coronamaatregelen is dit
helaas wat achtergebleven. Een aantal
controleurs was vanwege corona
namelijk (nog) niet actief.

aantal gemeenten, waterschap en de recreatieschappen.
Het handhavingsteam van de Federatie heeft, vanwege
een specialisatie m.b.t. visserij gerelateerde wetgeving,
meerdere keren geholpen met strafrechtelijke onderzoeken van samenwerkende organisaties.

Er is in september een netwerkdag georganiseerd voor
alle handhavingscontacten (intern en extern). Tijdens
deze dagen leren mensen elkaar beter kennen wat leidt
tot een betere samenwerking tussen handhavers en
sportvisserij controleurs.
Foto’s: Wouter Bax, KNVvN

De Federatie heeft bij een aantal organisaties waar veel
mee wordt samengewerkt in 2021 een training verzorgd.
Er is ingegaan op de sportvisserij gerelateerde wet- en
regelgeving en hoe de boa’s de controles kunnen
uitvoeren. Deze training is onder andere gegeven bij een
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4. Water- en Visstandbeheer
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4.1 Droogte
In 2018, 2019 en 2020 was het extreem droog en werden de
visstanden op veel plaatsen hard getroffen. Begin 2021
waren we voorbereid op eenzelfde scenario als voorgaande jaren, waarbij we veel vissen hebben gered van
een verstikkingsdood. Nieuwe materialen zoals transportbakken, aanhangers, netten, luchtpomp en waterpomp
waren aangeschaft en alles stond klaar. Gelukkig bleef het
regenen en hoefde er nergens ingegrepen te worden om
vissen te redden. Na 3 jaar heeft een omslag in het weer de
natuur eindelijk weer wat lucht gegeven. De droogte heeft
bij tal van partijen wel het nodige in beweging gezet en er
wordt steeds meer nagedacht over een toekomstbestendige inrichting van o.a. beeksystemen. Samen met
Sportvisserij Nederland wordt gekeken wat onze wensen
zijn t.a.v. toekomstbestendige inrichting van beeksystemen. Om de overlevingskansen voor vissen te vergroten
is het behouden van voldoende diepe plekken in ieder
geval van groot belang. Er wordt een folder ontwikkeld om
waterbeheerders te voorzien van input.

In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel is de pilot
voor aanleg van diepe gaten t.b.v. overleving van o.a. vis
tijdens droogte geëvalueerd. Samen met het waterschap
heeft de federatie een rapport met de belangrijkste
conclusies opgesteld. Hieruit blijkt dat diepe plekken
bijdragen aan de overlevingskansen voor vis. Maar ook is
geconcludeerd dat de diepe plekken bijdragen aan het
behoud van biodiversiteit in zijn algemeen.
In 2021 is de visambulance één keer uitgerukt voor een
vissterfte in de Laak in Azewijn. Vissen waren hier in een
ondiepe dichtbegroeide zijsloot gezwommen om te
paaien. Door de dichte begroeiing konden met name de
grotere vissen niet terugkeren naar het diepere water en
raakte in de problemen door zuurstoftekort. Een aantal
vissen kon worden gered, het merendeel was echter niet
te vangen door de dichte begroeiing. De sterfte bleek te
zijn veroorzaakt door een fout in het onderhoudsprogramma van het waterschap, dit is aangepast en
daarmee de kans op herhaling aanzienlijk verkleind.

Augustus 2020 en augustus 2021 een groot verschil!

4.2 Karperprojecten
In de winter van 2021 zijn er behoorlijk wat karperuitzettingen gerealiseerd. Dit was meer dan gepland omdat
een aantal projecten vanuit 2020 door zijn geschoven
naar 2021. In totaal zijn er in 10 verschillende wateren
karpers uitgezet. Het gaat om de volgende wateren:
● Berkel
● Slingeplas
● Hilgelo
● Rhederlaag
● Nevelhorst
● Didamse Wetering
● Wijde Wetering / Zwalm
● Groenlose Slinge
● Mookerplas
In de Slingeplas, Hilgelo en Rhederlaag was het voorlopig
de laatste uitzetting in een reeks van meerdere jaren.
In Rhederlaag zijn 4 uitzettingen geweest tussen 2014 tot
2022. Er zijn voor dit project 3 verschillende viskwekers
gebruikt t.b.v. de variatie van de karper populatie.
Een van de vele gefotografeerde vissen van de spiegelkarperprojecten in 2021
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In de Slingeplas en Hilgelo zou dit jaar voor het laatste
jaar worden uitgezet. Door een fout waren er echter
alleen schubkarpers geleverd. De spiegelkarpers worden
medio 2022 alsnog geleverd en uitgezet. Na deze uitzet
zijn deze twee projecten afgerond. Beide wateren hebben
dan van 3 verschillende viskwekers karpers ontvangen
waardoor er zoveel mogelijk aan de variatie van de
karper populatie is gewerkt.
Ten behoeve van de monitoring van de uitgezette karpers
is er in het najaar op Strandpark Slijk-Ewijk een karperkoppelwedstrijd georganiseerd. Aan deze wedstrijd
deden 16 koppels mee. Uiteindelijk wisten zij helaas geen
enkele karper te vangen. Desondanks was het toch een
geslaagd evenement met de nodige gezelligheid. Een
videoverslag is terug te zien via onderstaande link.

schap verleende watervergunningen door de federatie
verlengd. Met deze nieuwe vergunning kunnen de
verenigingen weer op een legale manier aan de slag om
de wateren goed bevisbaar te houden.

Stilleven tijdens de karperkoppelwedstrijd op Strandpark Slijk-Ewijk…

Ten behoeve van de monitoring van de groei en migratie
van de spiegelkarpers worden vissers aangemoedigd om
gevangen spiegelkarpers te fotograferen en te melden via
de facebookpagina SKP Regio Midden | Facebook. Op
deze facebookpagina worden vangsten bijgehouden en
gedeeld. Vissers die veel karpers hebben gemeld zijn
beloond met waardebonnen van een hengelsportzaak.

4.3 Sportvisserij op de Kaart & VISparels (www.visparel.nl)

Videoverslag karperkoppelwedstrijd Slijk-Ewijk

Het project Sportvisserij op de Kaart is een hulpmiddel
om verenigingen te ondersteunen bij het meer projectmatig aan de slag te gaan met hun viswaterbeheer. Met
de beheerplannen die worden opgesteld voor de wateren
kunnen verenigingen aan de slag. Zij kunnen deze ook
gebruiken in overleggen met waterbeheerders en
gemeenten. In het werkgebied van Waterschap Rijn en
IJssel zijn op deze wijze al veel wateren beter bevisbaar
gemaakt. Afgelopen jaar zijn de eerder door het water-
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Filmpje: VISparel in Vorden

Op verschillende plekken zijn visserijkundige onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de
visstand of effect van uitgevoerde maatregelen. Er zijn
onderzoeken uitgevoerd in de VISparel Biesterveld in
Vorden, de Mors in Eibergen en Winkelsteeg in Nijmegen.
Een aantal hengelsportverenigingen hebben hun wateren
laten onderzoeken door Sportvisserij Nederland. Dit is
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Dit leidde tot een juridische procedure. Nadat een
externe deskundige tot 2x toe heeft aangetoond dat er
geen sprake was van een oud zakelijk visrecht is deze
procedure is na 4 jaar beëindigd. De beroepsvisser heeft
hierop zijn claim ingetrokken en de visrechten uit laten
schrijven uit de registers. In dit project is nauw samengewerkt met HSV De Graskarper, Sportvisserij Nederland,
Federatie Midden Nederland, de eigenaren van de
Loowaard en advocaat Lex Rutten van Hekkelman
advocaten en notarissen.

Een forse zeelt gevangen tijdens het visserijkundige onderzoek in de Besselinkschans.

onder andere gebeurd in de Kanovijver in Gendt en in de
Besselinkschans in Lichtenvoorde.
Bij Waterschap Rivierenland is het project Sportvisserij
op de Kaart geïntroduceerd. Door corona is de voortgang
echter gestagneerd en wordt dit in 2022 weer verder
opgepakt.

4.4 Visrechten
Als meerdere partijen claimen visrechthebbende te zijn,
leveren oude zakelijke rechten nog wel eens spanningen
op. Dit was ook het geval in de Loowaard bij Duiven. HSV
De Graskarper had een overeenkomst met de eigenaren
van de plas en een beroepsvisser claimde op basis van
een oud zakelijke visrecht ook visrechthebbende te zijn.
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Een iets andere casus speelde bij HSV De Zeelt in
Millingen. Hier ging het om de Kaliwaal in de Ooijpolder.
De vereniging kreeg een nieuwe huurovereenkomst
aangeboden van Staatsbosbeheer, waarbij er geen
rekening werd gehouden met een oud heerlijk visrecht.
Deze was in een eerdere huurovereenkomst wel meegenomen. Nadat de huurovereenkomst was gepasseerd bij
de Kamer voor de Binnenvisserij kwam er een bezwaar
vanuit de beroepsvisser. Hij vond dat hij opnieuw
meegenomen had moeten worden, omdat hij het
heerlijke visrecht op de verhuurde wateren zou bezitten.
Deze heerlijke visrechten bleken echter in 2006 te zijn
vervallen door de ruilverkaveling Ooijpolder, die destijds
heeft plaatsgevonden. Als gevestigde rechten niet zijn
opgenomen in de akte van toedeling behorende bij de
ruilverkaveling komen deze te vervallen. De positie als
belanghebbende van de beroepsvisser in kwestie is in
twijfel getrokken in de zitting bij de Kamer voor de
Binnenvisserij. De Kamer voor de Binnenvisserij heeft
hetzelfde geoordeeld en de beroepsvisser in de gelegenheid gesteld om zijn belanghebbendheid alsnog aan te
tonen. In 2022 wordt hier een definitieve uitspraak
verwacht.

4.5 Sportvisserij Loodvrij
Begin 2020 is in het werkgebied van de federatie het
eerste pilotgebied “Sportvisserij Loodvrij” gerealiseerd.
HSV De Snoek uit Gendt heeft 2 van haar vijvers helemaal
loodvrij gemaakt. Hier is een bord geplaatst en er wordt
samengewerkt met de hengelsportzaak in Huissen. Zij
bieden in de winkel loodvrije alternatieven aan en ook
kan daar lood ingeruild worden. In 2021 is dit voorbeeld
opgevolgd door HSV De Reiger uit Vianen. Ook zij hebben
een plas helemaal loodvrij gemaakt.
Tijdens alle evenementen die de federatie heeft georganiseerd is het loodvrij vissen gepromoot. Deelnemers
kregen veelal loodalternatieven uitgereikt of werden
verplicht om deze te gebruiken. Zo zijn er tijdens het
evenement Vissen achter de Dam in de Waal loodvrije
voerkorven gebruikt en is er tijdens de Jeugd Commercialday en het NK Streetfishing ook volledig loodvrij gevist
en zijn er loodvrije materialen uitgedeeld. Tijdens de
vislessen wordt er al langere tijd loodvrij gevist.

Jaarrond zet de federatie zich in om visrechten te werven
en te behouden. Er zijn o.a. bij diverse gemeenten
contacten gelegd om de visrechten, waar deze nog niet
zijn verhuurd aan sportvisserij organisaties, te werven.
Veelal wordt de federatie hierover benaderd door
verenigingen of sportvissers die graag ergens willen
vissen. Aan de hand van deze vragen wordt gekeken of
verhuur mogelijk is en de wateren toegevoegd kunnen
worden aan de VISpas.
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In communicatie uitingen van de federatie en Sportvisserij Nederland wordt regelmatig aandacht besteedt aan
loodvrij vissen. Op de website www.sportvisserijloodvrij.
nl worden de beschikbare loodalternatieven gedeeld en
is informatie te vinden over de Green Deal “Sportvisserij
Loodvrij”.
Door de ECHA (Het European Chemical Agency) is op
Europees niveau een voorstel gedaan om het loodgebruik en de verkoop ervan in heel Europa te verbieden.
Het ECHA stelt voor om de verkoop en het gebruik van
lood in visgewichten en in kunstaas te verbieden met een
overgangsperiode van 3 jaar voor gewichten t/m 50 gram
en een overgangsperiode van 5 jaar voor gewichten vanaf
50 gram. Deze ontwikkelingen zullen ongetwijfeld leiden
tot een snellere overgang en betere verkrijgbaarheid van
goede loodalternatieven in de hengelsportzaken.

Loodvrij vissen de toekomst!
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5. Wedstrijden
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Vanaf 2017 bestaat de huidige wedstrijdcommissie van
de federatie uit 3 dezelfde personen. Christian Surquin
maakt deel uit van het bestuur en beheert de post
wedstrijdzaken en is voorzitter van de wedstrijdcommissie. Dick Berends en Ton van Leeuwen maken ook
deel hiervan uit en indien noodzakelijk assisteert
voorzitter Bennie van Til de wedstrijdcommissie en
worden inschrijvingen e.d. verzorgd via het kantoor van
de federatie. Voor het organiseren van wedstrijden kan er
vaak een beroep gedaan worden op de wedstrijdcommissie van de hengelsportvereniging waar de betreffende
selectiewedstrijd wordt gehouden.
Net als in 2020 konden het afgelopen jaar door Covid-19,
de geplande selectiewedstrijden voor de jeugd en
senioren weer niet doorgaan. Tussen de lockdowns door
konden wel de Topcompetitie voor de jeugdteams, en de
finale vijvervissen doorgaan. Om de leden enigszins
tegemoet te komen is er in november alsnog een feeder
wedstrijd in het Amsterdam-Rijnkanaal georganiseerd.
Uitslagen van alle wedstrijden die zijn georganiseerd
door Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn te
vinden via de website van de federatie
hfmiddennederland.nl

5.1 Open NK Vijvervissen
Dat er toekomst is in de commerciële karper vijvers wordt
steeds meer zichtbaar. De visvangsten en het aantal
deelnemers bij de (selectie)wedstrijden loopt terug en de
visserijen op de vijvers wint aan populariteit.
De voorrondes van onze federatie selectiewedstrijden
zijn op 7 en 8 augustus gevist bij visvijvers Aquavita in
Driel en de Leeghte in Lievelde. Tijdens de 1e voorronde

Federatie kampioenschap feedervissen aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

bij Aquavita en waren er 22 deelnemers verdeeld over
twee parcoursen op 2 vijvers. In de Avonturen vijver werd
Willem van Horssen winnaar en op de Wedstrijdvijver
werd Eric van Otterlo overtuigend winnaar.
De 2e voorronde werd bij de Leeghte gevist. Hier deden
16 deelnemers mee verdeeld over 2 vakken. Rick Holsbeek won vak A en vak B werd gewonnen door Erwin te
Welscher.
Op 16 oktober is de finale van het NK vijvervissen gevist
in Nijkerk op het complex van de Berenkuil. Hier deden
43 deelnemers mee uit diverse federaties. Eric van
Otterloo, afkomstig uit onze federatie, wist uiteindelijk de
finale te winnen. (Sportvisserij Nederland - Eerste Open
Nationaal Kampioenschap Vijvervissen)
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5.2 Kampioenschap Feeder federatie
Zaterdag 6 november 2021 werd er, zoals eerder
omschreven, een ingelaste feeder wedstrijd georganiseerd met als doel het Federatieve Kampioenschap
Feeder vissen. Het inleggeld van de deelnemers werd
door de federatie verdubbeld. Het alsnog organiseren
van deze wedstrijd werd door de deelnemers erg op prijs
gesteld.
Er werd gevist in het Amsterdam Rijnkanaal te Tiel. Aan
deze wedstrijd namen 44 deelnemers deel die verdeeld
waren over 5 vakken. De weersomstandigheden waren
gunstig maar de behoorlijke scheepvaart zorgde ervoor
dat de vangsten tegenvielen. De heer Meijers van THC
Rivierenland behaalde het kampioenschap.
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5.3 Jeugdteam
In 2021 was er een volle agenda voor ons Jeugdteam.
Ondanks Corona zijn de meeste activiteiten binnen de
regels doorgegaan.
In het voorjaar is gestart met een visdag bij Aquavita,
daar is afscheid genomen van 2 leden die i.v.m. hun
leeftijd (19 jaar) het team moesten verlaten. Direct is
kennis gemaakt met de nieuwe leden en hun ouders. In
de loop van 2021 is er nog een lid toegevoegd aan het
team, zodat er bijna het gehele jaar met 8 talenten is
gevist, Kenji, Lieke, Youri, Guus, Stijn, Ruben, Stan en
Ties.
De hoogtepunten voor het jeugdteam zijn de Topcompetitie Jeugd, de verschillende N.K.'s en de Youth Challenge
wedstrijden. Voor al deze wedstrijden traint het team
intensief en wordt er veel aandacht besteedt aan de
voorbereiding. Techniek en tactiek worden bepaald
tijdens de trainingen. Zo ontwikkelen de individuele
jeugdvissers zich tot nog betere vissers en dat op een
leuke manier. Het teambelang staat altijd voorop en wat
dat betreft was er in 2021 een fantastische groep
kinderen en ouders.
Het doel van het jeugdteam is om jonge vissers op te
leiden en ze beter te maken als wedstrijdvisser. Zij
worden daarin begeleid door de jeugdcoach Frans
Wulterkens. Als coach van het team ziet hij hoe kinderen
zich ontwikkelen, plezier hebben en beter worden. Een
voorbeeld hiervan is dat Ties en Stijn dit seizoen voor het
eerst uitgenodigd zijn voor trainingen van de nationale
selectie in hun leeftijdscategorie. Ook de uitslagen op de
NK’s zijn prima te noemen, Ruben is als nieuwkomer 2e
op het N.K. Individueel geworden. Lieke hoort in de

categorieën U15 en Dames Senioren bij de top van
Nederland. Stijn en Youri vissen bij de U20 en Senioren
ook prima uitslagen. Bij de Youth Challenge wedstrijden
waren er podiumplaatsen voor onze jongste leden Kenji,
Guus en Stan. Kortom het team heeft een prima seizoen
gedraaid! De federatie sponsort met o.a. kleding, materiaal, aas, lokvoer en reiskosten en faciliteert het jeugdteam zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen.

5.4 Pannerdensch Kanaal - 314 jaar
Op zaterdag 2 oktober werd voor de 14e keer de Pannerdens Kanaal wedstrijd gevist. Deze wedstrijd wordt
jaarlijks georganiseerd door de federatie samen met HSV
Sint Petrus uit Huissen. In 2007 is, ter ere van de 300e
verjaardag van het Pannerdensch Kanaal, gestart met het
vissen van deze wedstrijd. Er werd door 34 deelnemers
gevist in 2 vakken op de linkeroever langs Doornenburg,
Angeren en Huissen. 17 deelnemers visten ‘boven’ en 17
deelnemers visten ‘onder’. Deelnemers die ‘boven’ vissen
zitten op de krib aan de instromende kant. Ze vissen als
het ware tegen de stroom in. Deelnemers ‘onder’ vissen
aan de uitstromende kant en vissen met de stroom mee.

Jeugdteam in actie.

De 17 deelnemers aan de bovenkant wisten samen bijna
91 kg te vangen. De 17 deelnemers aan de onderkant
wisten bijna 83 kg te vangen. Totaal dus bijna 174 kg vis.
In het vak boven wist Harrie Feijen als winnaar in totaal
12.710 kg te vangen. Het vak aan de onderzijde werd
gewonnen door Roland Cornelissen met 11.860 kg.
Omdat er in twee vakken werd gevist werden beide heren
vakwinnaar. De grote wisselbeker blijft echter een jaar in
bezit van Harrie.
Harrie Feijen met beker.
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6.Verenigings
ondersteuning
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6.1 Pilot verenigingsondersteuning
In 2021 is gestart met een pilot verenigingsondersteuning. De ondersteuning die aan verenigingen wordt
geboden is vaak gericht op thema’s zoals viswaterbeheer,
visrechten etc. Vraagstukken die gaan over vrijwilligerstekort, toekomstvisie, accommodatie etc. bleven vaak
onderbelicht. Sportvisserij Nederland heeft voor de
uitvoering van de pilot 4 nieuwe medewerkers aangetrokken, die ruime ervaring hebben in verenigingsondersteuning bij andere (sport)bonden. Een van deze nieuwe
medewerkers is gedetacheerd bij Federatie Midden
Nederland. Zij gaan bij verenigingen langs om de vragen
op te halen en verenigingen te helpen om hun vereniging
gezond en toekomstbestendig te maken of te houden. De
pilot moet inzicht geven in de vraagstukken waar
verenigingen mee zitten. Vervolgens kan de dienstverlening van de federaties en Sportvisserij Nederland hier
beter op worden afgestemd.

Deze pilot is een samenwerking tussen Sportvisserij
Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en Hengelsport Federatie Midden
Nederland. Deze organisaties hebben samen een
projectgroep in het leven geroepen, die het project
begeleidt. Vanuit de projectgroep is voor alle verenigingsondersteuners een cursus Back2Basics opgestart. Ook
medewerkers van andere federaties hebben hieraan
deelgenomen. Back2Basics heeft veel ervaring met
verenigingsondersteuning en is vooral bekend van de
filmpjes op YouTube.

KNVB - modern verenigingsbesturen: Back to Basics - YouTube
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Door corona is er meer afstand ontstaan tussen de
verenigingen en de federatie. Veel bijeenkomsten gingen
niet door en het praatje dat er normaal was viel weg. Om
dit op te vangen is er begin 2021 een belronde gedaan
met alle verenigingen om contact te houden en te horen
wat er zoal speelt in het gebied. In sommige gevallen
leverde dit acties op die later in het jaar zijn opgepakt.
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6.2 Project Samen Vissen
(www.samenvissen.nl)
In 2021 is gestart met het project Samen Vissen. In dit
project wordt samengewerkt met het IVN en zorginstellingen met als doel om ouderen een fijne (vis)dag te
bezorgen. Zie www.samenvissen.nl

Het afgelopen jaar zijn er ca. 20 Samen Vissen uitjes voor
mensen uit zorgcentra georganiseerd. Bij alle evenementen waren de begeleiders en deelnemers erg enthousiast. De verenigingen, die deel hebben genomen aan het
project, organiseren samen met de lokale zorgcentra
vaak meerdere Samen Vissen uitjes. Het vissen wordt

ingezet als middel om deze doelgroep naar buiten te
krijgen. Het is een stukje ontspanning en sociale interactie die erg wordt gewaardeerd.
Er is samengewerkt met verschillende hengelsportverenigingen: HSV de Breuly Zevenaar, HSV Laren-Lochem, HSV
Ons Eiland Rijnwaarden, HVD Doesburg, HSV de Oude
IJssel Gaanderen en HSV de Graskarper Duiven. De
meeste zitten in de Liemers en Achterhoek. Dit heeft de
maken met de aanjagende rol die Kruiswerk Achterhoek
en Liemers heeft gehad. Zij hebben het project in de regio
gepromoot en onder de aandacht gebracht (Samen
vissen | Kruiswerk).
Aan de activiteiten hebben de volgende partijen deelgenomen: Liemerije locatie Zevenaar, Westervoort,
Tolkamer en Didam, Zozijn Lochem, De Lichtenvoorde
locatie Anke Marjolein, Dagbesteding Caleidoz, Markenheem, Zozijn op Pad Doesburg en Pleyade Tolkamer, De
Hoge Weide Lochem en Kruiswerk Achterhoek en
Liemers.
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6.3 Sportvisserijvoorzieningen
Jaarlijks kan de federatie aanspraak maken op een aantal
subsidies die beschikbaar worden gesteld door Sportvisserij Nederland. Dit zijn o.a. gelden die via het lidmaatschap van NOC-NSF worden verkregen. Met deze gelden
probeert de federatie de sportvissers zo goed mogelijk te
faciliteren. Afgelopen jaar zijn er een aantal projecten met
subsidie en cofinanciering van de federatie gerealiseerd.
Zo is er voor het eerst gestart met de inzet van de harkboot
in Leerdam. De vereniging LHV De Snoek in Leerdam heeft
met behulp van de harkboot (www.harkboot.nl) een vijver
vrij gemaakt van waterplanten. Deze wijze van beheer van
waterplanten wordt gesubsidieerd. Dit is mede omdat veel
sportvissers klagen dat wateren door overmatige plantengroei onbevisbaar worden. De harkboot werkt beter dan
regulier maaien omdat de gehele plant wordt verwijderd
en niet wordt gesnoeid, waarbij ieder los stukje groen weer
verder groeit als nieuwe waterplant. Daarbij hoeft er
minder vaak te worden ingegrepen, waardoor de impact
op langere termijn geringer is. De gemeente Leerdam heeft
middels een stukje cofinanciering bijgedragen aan deze
pilot.
Op de Berendonck bij Nijmegen zijn door Leisurelands
visstekken opgeknapt. Deze bleken echter door afkalving
steeds kleiner te worden, waardoor vissers geen plek meer
hadden om o.a. hun tentje neer te zetten tijdens het
nachtvissen. Om de visstekken te behouden is een
beschoeiing geplaatst die de visstekken moet
beschermen. Naast de subsidie vanuit Sportvisserij
Nederland is hier ook een groot deel gefinancierd door
Leisurelands.
Aan de Linge bij Kedichem worden door verschillende

Harkboot in actie.

verenigingen regelmatig wedstrijden gevist. Om bij het
water te komen moet er afgedaald worden van een hoge
dijk. Om dit goed en veilig te kunnen doen stonden er op 3
plaatsen trappen. Via deze trappen konden vissers bij het
water komen. Om het traject beter bereikbaar te maken en
volledig te kunnen benutten, zijn er nog 2 trappen aangelegd.
Aan de Oude IJssel bij Terborg is ingezet op de realisatie
van een mindervaliden steiger. Langs de Oude IJssel wordt
veel gevist, maar nergens zijn voorzieningen aanwezig
voor minder validen. In samenwerking met de gemeente
Oude IJsselstreek, Waterschap Rijn en IJssel en HSV De
Oude IJssel is het gelukt om hier begin 2022 een steiger te
mogen realiseren.
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De nieuwe trap aan de Linge.
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7. Jeugdeducatie en
evenementen
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7.1 Vislessen
In 2021 konden de geplande jeugdactiviteiten slechts ten
dele worden uitgevoerd. In het voorjaar kon er i.v.m. de
geldende coronamaatregelen vrijwel niets georganiseerd
worden. In totaal zijn er op meerdere basisscholen toch
nog zo’n 49 VISlessen (www.vissenschool.nl) georganiseerd.

7.2 Jeugd evenementen
De jaarlijkse federatieve jeugddag kon vanwege de
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Deze plannen
blijven echter staan en worden op een later moment
uitgevoerd. Er wordt nog gezocht naar een goede locatie
in het westelijke gedeelte van het federatiegebied.
Op 18 september is bij visdorado De Kool in Heelweg de
Jeugdcommercial Day gehouden. Deze dag leverde 45
enthousiaste vissers op. De vissertjes hebben met de
feederhengel en de dobber leren vissen op o.a. kleine
karper. Tijdens deze dag zijn ook loodvrije producten
gepromoot.
In samenwerking met Sportvisserij Oost Nederland is op
23 oktober bij Brummen het Junior IJsselfestijn georganiseerd. De IJssel stroomt door beide federatiegebieden,
waardoor het een mooie samenwerking is geworden op
de grens van beide gebieden. Het evenement was gericht
op jeugd van 8 t/m 17 jaar oud. De deelnemers hebben

Jeugd commercial day, een dag met veel blije gezichten!

met de vaste stok en feederhengel leren vissen op de
IJssel. Dit vraagt speciale technieken omdat de IJssel
flink stroomt. De jeugdige vissers hebben van ervaren
riviervissers tips en tricks gekregen, zodat zij ook zelf
meer kans maken om vis te vangen. Een uitgebreid
verslag van deze dag is vinden op de website van Sportvisserij Oost Nederland (Sportvisserij Oost Nederland Junior IJsselfestijn opnieuw groot succes)
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In Nijmegen is eind augustus opnieuw de jeugd karper
koppelwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd wordt
jaarlijks georganiseerd in samenwerking met SKP
Nijmegen. Bij deze wedstrijd wordt gevist in koppels
bestaande uit één jeugdige (tot 15 jaar) en één ouder. Er
was weer veel belangstelling voor deze wedstrijd. Alle 13
beschikbare stekken waren bezet.
Er zijn in totaal 6 karpers gevangen, enkele brasems,
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zeelten en 1 giebel. Van de deelnemende koppels wisten
slechts 4 koppels 1 of 2 karpers te vangen. Desondanks
was iedereen tevreden en zegden de meeste deelnemers
toe om volgend jaar weer mee te doen.
Bij aanvang van de wedstrijd ontvingen alle deelnemers
een goodybag, die mede gevuld was met loodvrije
gewichten. Deze gewichten werden tijdens de wedstrijd
gebruikt. Naast het loodvrij vissen is er ook aandacht
besteed aan het Vang5 project. Het zwerfafval langs de
waterkant is opgeruimd en hiermee zijn 5 afvalzakken
gevuld.
In Gendt werd er voor het eerst een jeugdevenement
georganiseerd door het inmiddels ter ziele gegane
vrouwen visplatform De Barracudas. Zij organiseerden
een jeugdvisevenement voor kinderen uit gezinnen die
het wat minder breed hebben. Dit evenement, waaraan
35 kinderen deelnamen, werd vrijwel volledig verzorgd
door De Barracudas met tal van visvrouwen, die de
kinderen alle fijne kneepjes van het vissen hebben
bijgeleerd. HSV De Snoek uit Gendt heeft meegewerkt en
haar water en vrijwilligers beschikbaar gesteld. De
federatie heeft een bijdrage geleverd door materialen en
hengels voor de kinderen beschikbaar te stellen, die zij
na afloop mee naar huis konden nemen. (Hengelsport
Federatie Midden Nederland - Berichten | Facebook)
De VISkaravaan (https://youtu.be/V_PcHcsUNbA) trekt
ieder jaar rond de schoolvakanties door Nederland.
Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden en met
wat geluk komt de VISkaravaan langs. Afgelopen jaar
kwam de VISkaravaan langs in Elst, Doetinchem, Zevenaar, Vorden en Lochem. De jeugd wist deze visdagen
goed te vinden!

VISkaravaan aan de Oude IJssel bij Doetinchem

Om de jeugd goed te kunnen blijven begeleiden is er een
interne cursus VIScoach en VISmeester georganiseerd op
het kantoor van de federatie. Dit heeft weer nieuwe
enthousiaste jeugd vrijwilligers opgeleverd.
Hengelsport Federatie Midden Nederland - Berichten | Facebook

De VISkaravaan (https://youtu.be/V_PcHcsUNbA)
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Gediplomeerde jeugd VIScoaches!
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7.3 Overige activiteiten
Meerval Mania stond eveneens op de planning voor
afgelopen jaar. Dit evenement kon echter door de
coronamaatregelen niet doorgaan.
Op Rhederlaag is op 13 november de Bellyboat Cup
georganiseerd. In totaal deden er 50 deelnemers mee.
Het was voor het eerst dat de federatie deze activiteit
heeft georganiseerd. Tijdens de wedstrijd werd er snoek,
baars, snoekbaars en een meerval gevangen. De
wedstrijd werd enthousiast ontvangen, waardoor deze
wedstrijd volgend jaar weer op de agenda staat en het
waarschijnlijk een groter evenement wordt.

Bellyboatcup op Rhederlaag.

In Zwolle is in samenwerking met Sportvisserij Oost Nederland de NK selectiewedstrijd streetfishing georganiseerd.
De jeugdcommissie van de federatie heeft een flinke
bijdrage geleverd aan de organisatie. Vanwege de geringe
hoeveelheid geschikte streetfishing wateren binnen het
gebied van de Federatie Midden Nederland is ervoor
gekozen om samen te werken met de buurfederatie. De
selectiewedstrijd streetfishing is geheel loodvrij gevist.
Voorafgaand aan de wedstrijd hebben alle deelnemers een
loodvrij pakket gekregen om die dag te gebruiken.

Op 18 september organiseerde de federatie samen met
Sportvisserij Nederland het evenement Vissen achter de
Dam (https://www.facebook.com/vissenlangsdedam).
Deze semi-wedstrijd wordt jaarlijks 2 keer georganiseerd
om de ontwikkelingen in de visstand achter de aangelegde langsdammen in de Waal te volgen. In 2020 en
voorjaar 2021 kon de activiteit niet georganiseerd
worden i.v.m. coronamaatregelen. In september was er
echter wel de mogelijkheid en deden er 14 deelnemers
mee. Er is gevist aan de zijde van Dreumel. Totaal wisten
de vissers 87 vissen te vangen. Dit waren 9 verschillende
vissoorten. Blankvoorn en winde werden veruit het
meeste gevangen, beide 25 stuks. Bijzondere vangsten
waren barbeel, blauwneus en een donaubrasem. Het
evenement is volledig loodvrij gevist. Alle deelnemers
kregen een aantal loodvrije voerkorven, waarmee gevist
kon worden.

Bellyboat Cup 2021

Streetfishing Zwolle

26

Een blauwneus gevangen tijdens het Vissen achter de dam bij Wamel

De Federatie
De Federatie wordt bestuurd door vrijwilligers welke
worden ondersteund door de medewerkers die werken
op het federatiekantoor. In totaal werken er 4 personen
bij de federatie, in totaal zijn zij goed voor 3,5 fte. De
werkzaamheden worden heel vaak uitgevoerd met
ondersteuning van het kantoor van Sportvisserij Nederland waar ook nog eens ca. 50 mensen werken. Belangrijke taken die de federatie uitvoert zijn controle &
handhaving, educatie van o.a. jeugd, belangenbehartiging, verenigingsondersteuning en inzet op een goede
visstand.

Federatiebestuur
Het federatie bestuur bepaalt de koers van de federatie
en neemt de belangrijke besluiten. Het bestuur bestaat
uit vrijwilligers en vergadert iedere maand net als het
dagelijks bestuur dat voor iedere vergadering bijeen
komt. Voor vragen aan het bestuur of leden van het
bestuur kunt u ons bellen via 026-3212045 of mailen
info@hfmiddennederland.
Arjan Thielking
Bennie van Til
Christian Surquin
Ronald Cieraad
Hans Keijman
Ron Borgstein

Secretaris / Jeugd
Voorzitter / Visstandbeheer
Wedstrijden
Penningmeester
Vergunningen
Handhaving
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Hengelsport Federatie Midden Nederland is ontstaan
uit een fusie tussen de voormalige federaties Oude
IJssel, Betuwe en Veluwezoom. De organisatie is een
vereniging welke volledig wordt gefinancierd uit de
verkoop van VISpassen. De organisatie is landelijk
aangesloten bij Sportvisserij Nederland. In Nederland
zijn er in totaal 7 Federaties die regionaal uitvoering
geven aan de belangenbehartiging en ondersteuning
van verenigingen. Bij Federatie Midden Nederland zijn
96 verenigingen aangesloten met in totaal ca. 61.000
aangesloten sportvissers.

