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Vissen is meer dan vangen

Voor de sportvisserij was 2020 een raar maar tevens bijzonder jaar. Raar omdat net ais in het hele land 
veel stil kwam te liggen, geen activiteiten, geen wedstrijden. Bijzonder omdat heel veel mensen gingen 
vissen. Op dit moment vissen in Nederland 1,7 miljoen mensen, waarvan er 700.000 zijn aangesloten 
bij een hengelsportvereniging. Ze komen uit alle lagen van de samenleving, zijn jong en oud, arm en 
rijk, een enorme diversiteit aan mensen. Dat maakt vissen ook zo mooi, je hebt er weinig voor nodig, je 
bent buiten en geniet van de natuur. Vissen doet veel met mensen, het biedt ontspanning en je maakt 
je hoofd leeg.

Achter de schermen is er echter wel het een en ander nodig om te kunnen vissen, er zijn veilige 
visstekken nodig en er moet iets te vangen zijn. We willen echter ook dat onze mensen voorzichtig met 
de vis omgaan en zich aan de regels houden, dat ze afval opruimen. Vanuit Sportvisserij MidWest 
Nederland zorgen we er in ons werkgebied voor dat de sportvisser kan vissen en dat er ook 
verantwoord wordt gevist. Dat doen we niet alleen, maar samen met u. In ons jaarverslag ziet en leest 
u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Frits Jager
voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland

Welkom bij Sportvisserij West Nederland
Sportvisserij MidWest Nederland doet in een kwart van Nederland de belangenbehartiging voor meer dan 100 hengelsportverenigingen en daarmee zo'n 158.000 sportvissers. 

Jong en oud genieten van het buitenzijn en komen tot rust in de natuur. We werken veel samen met overheids- en groene organisaties op het gebied van 
water en visstandbeheer (waaronder loodvrij vissen), calamiteiten, welzijn van zowel mens als dier, controle en handhaving en onderzoek.

Populierenlaan 78.1911BM. Uitgeest • 0251-318887 - irfo@sportvisserijmidwestnederland.nl - www.sportvisserijmidwestnederland.nl
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0251 51 88 82,
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WAAR HOUPEN WE ONS MEE PEZIG?
U LEEST HET IN ONS JAARVERSLAG.

SCAN PE QR-COPE OF SURF NAAR PE WEPSITE.
www.sportvisserijmipwestneperlanp.nl
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