‘SPORT’VISSERIJ
Waarom geen ‘sport’visserij?
•

Wetenschappelijk onderzoek heeft overduidelijk aangetoond dat vissen wel degelijk pijn
en stress ervaren als zij aan de haak worden geslagen

•

De vis wordt uit zijn element, het water, gehaald en komt terecht in de lucht waarin hij
geen zuurstof kan opnemen en dreigt te stikken

•

De vis hangt met het volle gewicht aan de haak wat de pijn en verwondingen verergert

•

Hengelen is dus een vorm van nodeloze dierenkwelling en is niet in overeenstemming
met een respectvolle benadering van dieren zoals die in onze samenleving algemeen
wordt voorgestaan

•

Vaak ontstaan grote verwondingen door het gebruik van vishaken met een weerhaak

•

Ook vissen die worden teruggezet kunnen dagen later nog sterven aan de gevolgen

•

Leefnetten veroorzaken veel stress en door de vele ontsnappingspogingen ontstaan
verwondingen bij de vissen

•

(Water)vogels zijn vaak de dupe van vishaken, vislood en vislijnen en sterven dan een
pijnlijke hongerdood

•

Vislood en lokvoer dat in het water achterblijft, zorgen voor ernstige vervuiling van het
water en de waterbodem

Hengelwedstrijden
Bij hengelwedstrijden wordt er in
korte tijd zoveel mogelijk vis
gevangen. Vissen worden dan
vaak nog ruwer en sneller op de
kant getrokken en onthaakt,
vislijnen breken en haakjes met
aas worden ingeslikt. Visserij is
geen onschuldige ‘sport’!

Steun het werk van de Vissenbescherming, iedere gift is welkom! Giro 5350292 tnv Vissenbescherming te Heemstede
Voor meer informatie kijk op: www.vissenbescherming.nl
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