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Aftrap tweede sportvisacademie in Europa

Vissen naar leerlingen

Rien van Tilburg kijkt toe hoe commissaris van de koningin Harry Borghouts een vette vis vangt; de opleiding sportvisserij kan van start

Piet Tromp is vestigingsdirecteur aan het Clusius College in Alkmaar
en fervent sportvisser. Hij vist ook in Scandinavië en krijgt dan
een gids mee die de Zweedse sportvisacademie heeft gevolgd.
‘Opleiding - sportvisserij -Noord-Holland. Waarom niet?’ moet hij
gedacht hebben.
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Er zijn bijna twee miljoen actieve sportvissers in Nederland. Ook onder jongeren groeit de belangstelling. Allochtonen vissen (maar gooien minder terug),
zelfs vrouwen gaan het steeds meer
doen. “En het valt onder de speerpunten
van het ministerie van LNV: maatschappelijke relevantie en jeugd. Ook Gerda
Verburg zegt het: sportvissen is een

goede manier om jongeren in contact te
brengen met de natuur”, aldus Rien van
Tilburg, voorzitter van het College van
Bestuur van het Clusius College. In zijn
openingsspeech bij het startsein van de
opleiding sportvisserij op 14 januari in
Alkmaar vraagt hij zich af: “Hoe bestaat
het dat dit nooit eerder is bedacht?”
Grote vaart
Het Clusius College richt zich met de opleiding sportvisserij op jongeren die
sportvissen als hobby hebben en die
daar hun werk van willen maken. Joop
Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland, vertelt waarom de belangstelling voor de sport groeit. “Het is leuk,
spannend en het maakt je deel van de
natuur. De sport kan overal beoefend
worden, ook in hartje Amsterdam. Ook
als je niets vangt is het leuk.” Hij vertelt
de genodigden dat de sportvisserij veel
werkgelegenheid biedt die weinig crisisgevoelig is. Hij noemt bijvoorbeeld de
visserij als toeristische attractie, waarbij
de sport voor verlenging van het seizoen
en dus werkgelegenheid kan zorgen. Afgestudeerden kunnen met hun kennis
van de Nederlandse wateren dan aan de
slag als visgids. Hij denkt ook aan werk
in de communicatie en journalistiek
zoals het maken van filmpjes. En aan de
begeleiding en scholing van de ruim
20.000 vrijwilligers die de Nederlandse
hengelsport draaiende houden.
Hans Roodzand is ecoloog bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het waterschap. Voor hem lopen de
belangen van de sportvissers en het waterschap parallel. “De vis is een indicator voor de kwaliteit van het water. Als
de visstand oké is, dan is de waterkwaliteit ook oké.” Maar tegelijkertijd stemt
het waterschap het beheer af op de behoeftes van de vissers. “Door de inrichting en het beheer bepalen we wat we
krijgen. We kunnen dus verschillende
soorten viswater maken.” Het waterschap wil graag ‘doeners’ in dienst, en
dan liefst ‘groene doeners’. Veel van de
rayonmedewerkers zijn technici, die
komen bijvoorbeeld van de grote vaart
en kunnen vooral goed met grote machines omgaan. “Wat wij zoeken zijn
mensen die ook oog hebben voor het
landschap, groen, de dieren.”

Opleiding Sportvisserij
De Sportvisacademie Nederland is een samenwerkingsverband van het Clusius College en Sportvisserij Nederland, de Federatie Hengelsportverenigingen Noordwest Nederland, het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
de Noord-Hollandse Ontwikkelingsmaatschappij,
Handy Fish, Jan Eggers, Waternet en de Coöperatie Aquacultuur Nederland.
De opleiding sportvisserij is een initiatief van de
Sportvisacademie en wordt aangeboden door het
Clusius College als BOL-opleiding op niveau 3 en 4.
Voor beide niveaus zijn er drie uitstroomprofielen:
natuur en milieu, detailhandel en groothandel,
toerisme en recreatie.
De opleiding start per 1 augustus 2009.
Voor de invulling van de opleiding werkt de
school nauw samen met de Forshaga Akademin in
Zweden, tot nu toe de enige school in Europa met
een opleiding sportvisserij.
Vissen is heel populair, ook onder jongeren, op het Clusius College kunnen zij werk
maken van hun hobby

Stralende vis
De opleiding startte officieel met de
vangst van een stralende vis door de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Harry Borghouts. Hij wijst erop dat
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt soms een probleem kan zijn,
maar Borghouts gelooft in de opleiding:
“De eerste reacties zijn positief.” Hij ziet
Noord-Holland met haar sloten, vaarten
en kanalen, plassen en meren en met de
Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer aan haar flanken als dè sportvisprovincie. “Het lijkt alsof er op deze opleiding werd gewacht. Bijvoorbeeld door het
hoogheemraadschap en door de detailhandel.” Voor hem is de samenwerking in
Noord-Holland belangrijk. Grote kansen
ziet hij door de komst van aquacultuurparken naar de Wieringermeer en Enkhuizen. Daar ontstaan bedrijven voor de
teelt van zilte gewassen en zeevissen, om
tegemoet te komen aan de toenemende
visconsumptie. De bedrijven maken
daarbij gebruik van de restwarmte van de
kassen rondom Enkhuizen.
Broodje garnaal
Maar Borghouts stelt ook iets aan de

kaak. “Het lessenpakket ziet er breed en
gevarieerd uit, maar ik mis het aspect
diervriendelijkheid. Mag ik aannemen
dat dat aspect door allerlei vakken heenloopt?”
In de discussie voorafgaand aan de borrel komen de sprekers daarop terug.
Bongers noemt het een terecht item.
“We moeten goed met de vissen omgaan. Dat is ook in het belang van de
sportvissers. We willen graag afspraken
maken met de dierenbeschermers.” Ook
in de detailhandel speelt dierenwelzijn.
Er wordt gewerkt aan visvriendelijke
haken en fijnmazige, knooploze netten.
En het waterschap werkt aan vismigratievoorzieningen, visvriendelijke gemalen en de monitoring gebeurt door speciale visvriendelijke bureaus. Alle partijen zijn het erover eens dat die kennis
ook binnen de opleiding aan bod moet
komen.
Er is inmiddels veel vraag naar informatie over de opleiding. Maar, in afwachting van de eerste daadwerkelijke aanmeldingen, genieten de genodigden die
middag eerst nog van een drankje met
zoute haring, met room gevulde rolletjes
zalmfilet en minibroodjes garnaal. p
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