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       Heemstede,  8 januari 2017 
 
kro@omroep.nl 
ncrv@omroep.nl 
 
 
Geachte mevrouw Jinek, 
 
Naar aanleiding van uitzending Jinek van 6 januari j.l. wil ik een kritische opmerking maken 
over het item sportvisserij. Hierin kwamen twee vrolijke jonge mannen aan het woord over 
hun hobby van het vangen van vissen. Zij vonden het alleen maar een heel leuke sportieve 
bezigheid en u maakte geen melding van de acht pijnlijke beproevingen die miljoenen vissen 
hierbij moeten ondergaan. Het gaat om de volgende beproevingen: 
 

  Het begint ermee dat de vis in het aas bijt en dan ineens een haak met weerhaak 
in zijn bek of keel voelt. 

  De vis begint meteen te spartelen en probeert weg te zwemmen om die haak 
kwijt te raken.Hij raakt in de stress. 

  Grotere vissen moeten het zogenaamde ‘gevecht’ aangaan met de hengelaar die 
de vis geleidelijkaan op de wal probeert te trekken. Dat is voor de vis een 
uitputtend en stressvol ‘gevecht’. 

  De vis wordt vervolgens aan zijn bek uit het water getrokken en belandt, met zijn 
volle gewicht hangend aan de haak, in de lucht, waar hij niet normaal kan ademen. 
Hier begint een langzame verstikking van de vis. 

  Vervolgens wordt de vis beetgepakt en ontdaan van de haak in zijn bek of keel. 

  Vaak moet hij daarna nog worden opgepakt en gefotografeerd. 

  Vervolgens kan de vis nog een tijd in een zogeheten leefnet worden opgesloten, 
samen met andere vissen. Ook hier ervaart de vis schadelijke stress en angst. 

  Bij wedstrijdvissen wordt de vis tenslotte nog eens opgemeten en gewogen. 

Uit onderzoek blijkt dat vissen na een dergelijke vangstervaring een tijd lang meer op hun 
hoede zijn tegenover vishaken van hengelaars. Ook kunnen vissen na weer te zijn teruggezet 
alsnog doodgaan aan hun verwondingen en aan de stress die zij hebben ondergaan. De 
Vissenbescherming heeft in 2002 en 2014 samen met de Dierenbescherming 
publieksenquêtes laten uitvoeren waaruit duidelijk blijkt dat de meerderheid van de 
Nederlandse bevolking van mening is dat het hengelen de vissen pijn, angst en stress 
bezorgt (http://www.vissenbescherming.nl/?page_id=725).  
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Ik vind daarom jammer dat u deze twee enthousiaste hengelaars niet gevraagd hebt hoe zij 
hier tegenover staan. Ook zuiver journalistiek gezien had ik een dergelijke vraag verwacht. 
Nu moet ik vrezen dat het enthousiaste verhaal van beide hengelaars nog meer mensen zal 
prikkelen om op de vissen te gaan jagen. 

met vriendelijke groet, 

 
Ton Dekker (voorzitter) 
STICHTING VISSENBESCHERMING 


