hart voor vissen

Sportvisserij Nederland:
een unieke organisatie

D

e wereld van de binnenvisserij heeft lange tijd twee
grote spelers gekend: de
Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij, de OVB en de georganiseerde hengelsport. De OVB heeft
ruim vijf decennia gestaan voor gedegen onderzoek aan zoetwatervis, viskweek en educatie. De Nederlandse
Vereniging Van Sportvissersfederaties, de NVVS en haar voorganger de
Algemeene Hengelaarsbond, de AHV,
hebben gedurende 100 jaar met succes gewerkt aan het bevorderen van
de mogelijkheden voor sportvissers
en het verbeteren van de visstand in
het Nederlandse water.
Beide organisaties hebben lange tijd
langs elkaar heen geleefd. De OVB
deed onderzoek en kweekte vis voor
sport- en beroepsbinnenvisserij. De
NVVS vocht tegen watervervuiling
en overbevissing. Voortschrijdend
inzicht in de relatie tussen visstand
en leefomgeving deed het besef
groeien dat de visstand het resultaat
is van een goede waterkwaliteit, een
gezond watermilieu en optimale
leefomstandigheden voor de vis. Het
gevolg hiervan was dat beide organisaties zich meer en meer gingen
richten op het beïnvloeden van de
leefomgeving van vissen. Zowel OVB
als NVVS streefden in het verlengde
hiervan naar een integraal visstandbeheer waarin het belang van de
visserij wordt afgestemd met de overige natuur- en gebruikersbelangen.
Het is daarom niet vreemd dat de
werkzaamheden van beide organisaties elkaar steeds meer gingen over-

lappen en waar mogelijk werd de
samenwerking gezocht. Regelmatig
werd het woord ‘fusie’ gefluisterd,
maar het samengaan van de private
NVVS met de publiekrechtelijke
OVB werd door velen voor onmogelijk gehouden. Een terugtredende
overheid en doortastende bestuurders maakten het onmogelijke echter waar.
Per 1 januari 2006 is Sportvisserij
Nederland een feit. De ruggengraat
van de nieuwe organisatie wordt
gevormd door de ruim 1000 hengelsportverenigingen en elf regionale
hengelsportfederaties. Ondersteund
door ruim 20.000 actieve en enthousiaste vrijwilligers is Sportvisserij
Nederland met recht een unieke
organisatie. De uitdaging blijft onveranderd:
zorgen
voor goede vismogelijkheden en een
gezonde visstand in
een gezond water.
Niet alleen voor de
2 miljoen sportvissers, maar ook voor
een ieder die wat
met vis heeft en niet
in de laatste plaats
voor de vis zelf. Hoe
we die uitdaging aan
gaan? In ieder geval
door het verwerven
en delen van kennis
op het gebied van vis
en
visgerelateerde
onderwerpen, maar
vooral
ook
door

samen te werken met overheden,
onderzoeksinstellingen,
bedrijfsleven, natuur- en waterbeheerders.
Door open te staan voor meningen
van anderen, maar ook door voortdurend kritisch naar eigen handelen
te kijken, zal Sportvisserij Nederland
laten zien midden in de maatschappij te staan.

ir. Joop Bongers
Directeur Sportvisserij Nederland
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