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Kernvragen
1. Wat is
K.E.H.V. de
Ruischvoorn?
2.

Wat zijn haar

activiteiten?
Dierenwelzijn

1. Leidt
sportvissen tot
pijn of lijden bij
vissen?
2. Hoe gaat de
Ruischvoorn
om met
dierenwelzijn?

Viswateren

1.

Vislessen

1. Wat voor lessen
geeft de
Ruischvoorn?

Wat is de
huidige situatie
omtrent
viswateren in
Tilburg?

Feiten

Bronnen

Meer dan 5200 Tilburgers bezitten een VISpas en genieten langs de waterkant van hun sport en de
natuur. De Koninklijk Erkende Hengelsport Vereniging de Ruischvoorn ondersteunt haar leden met
activiteiten, voorzieningen en belangenbehartiging. Binnen de vereniging zijn er een aantal hechte
subcommissies die zich richten op de diverse disciplines zoals Visstandbeheer, karpervissen, roofvissen,
wedstrijdvissen, 55+ afdeling, jeugdafdeling en het vliegvissen. Ook organiseert de Ruischvoorn
activiteiten ten behoeve van kwetsbare groepen zoals senioren en mensen met een beperking.
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Over pijn en stress bij vissen bestaat in de wetenschap discussie. Er zijn wetenschappers die stellen dat
vissen zich niet bewust zijn van pijn of stress doordat zij bepaalde hersenstructuren missen en dat vissen
dus niet lijden zoals mensen dat doen. Tegelijkertijd zijn er wetenschappers die op basis van de reactie
van vissen op pijnprikkels stellen dat het bewustzijn in andere hersendelen aanwezig is. Dit debat is nog
steeds bezig en kent geen winnaars.
Leden van de Ruischvoorn erkennen hierin hun verantwoordelijkheid en volgen de richtlijnen gesteld
door de RDA (Raad voor Dierenaangelegenheden, onafhankelijk adviesorgaan overheid). Deze richtlijnen
zijn: goede voorlichting, educatie, technieken en controle & handhaving. De Ruischvoorn werkt actief
samen met Waterschappen, Gemeente Tilburg en andere partijen om dierenwelzijn te beschermen.
De Ruischvoorn huurt het visrecht van de Gemeente Tilburg. Hierin is vastgelegd waar en onder welke
voorwaarden gevist mag worden. De Ruischvoorn is daarbij samen met Waterschap de Dommel en
Waterschap de Brabantse Delta verantwoordelijk voor ‘visserijbeheer’ om de waterkwaliteit en de
leefomgeving van de vis te beschermen. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat de Ruischvoorn in
overleg takkenbossen in het water plaatst om vissen te beschermen tegen predatie. Sportvissers
mogen alleen vissen in de daarvoor aangewezen viswateren. Sportvissers zijn verplicht hierbij de app
of papieren versie over viswateren te gebruiken en bij zich te hebben. Zij worden hierop actief
gecontroleerd.
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Met het doel de jeugd meer bij te brengen over de onderwaternatuur, vissoorten en het
verantwoord omgaan met vis en de regels houdt de Ruischvoorn jaarlijks een Kijk en Doe Dag, die
bestaat uit VISlessen en educatielessen tijdens dit evenement. De kinderen leren langs de waterkant
spelenderwijs over de natuur en hoe op een verantwoorde manier te sportvissen.
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Handhaving

1. Hoe wordt
sportvissen
gecontroleerd?

De Ruischvoorn zet gelicentieerde controleurs in op Ruischvoorn-viswater om toezicht op wet en
regelgeving te houden. We hebben nauw contact met de Tilburgse BOA`s om overtredingen door te
kunnen geven. Door de toename aan sportvissers investeert de vereniging in extra handhaving en
onderzoekt zij hoe overtredingen te voorkomen.

Vismaterieel

1. De keuze van de De Ruischvoorn legt haar leden strenge beperkingen op wat betreft het gebruik van vismaterieel, waarbij
Ruischvoorn van er ook gelet wordt op de kwetsbaarheden per soort. Zo is particulier gebruik van leefnetten niet meer
vismaterieel?
toegestaan en zijn speciale maatregelen verplicht bij het karpervissen.

Misverstanden

1. Wat zijn de vijf
meest
voorkomende
misverstanden
over de
Ruischvoorn en
sportvisserij?

1. ‘Vissen raken door het vangen ernstig beschadigd en gaan meestal dood’
Het ongemak dat een vis ondervindt door het vangen is beperkt en kortstondig. Door het gebruik van
juiste materialen zoals onthaakmaterialen en verplichte onthaakmatten wordt ernstige beschadiging van
de vis voorkomen.
1. ‘Ruischvoorn-leden mogen overal vissen’
Leden mogen alleen vissen in daarvoor aangewezen viswateren. Deze selectie en de regels die per locatie
gelden worden jaarlijks herzien en aan de leden gecommuniceerd.
2. ‘Ruischvoorn-leden mogen op alles vissen’
Leden mogen alleen niet-bedreigde soorten van een bepaald formaat en in een bepaalde levensfase
vangen. Zo wordt overbevissing voorkomen.
3. ‘Niet de kwaliteit van gevangen vis maar de hoeveelheid interesseert hen’
Sportvissers genieten niet alleen van het vangen van vissen. De natuurbeleving en ontspanning zijn even
belangrijk. De gevangen vissen worden bewonderd, soms gefotografeerd en met beleid onthaakt.
Wanneer een vis voor consumptie is bestemd wordt deze direct gedood.
4. ‘Het beperken van viswater draagt bij aan dierenwelzijn’
Onjuist, sportvissers zijn de ogen en oren langs de waterkant, melden misstanden en vormen calamiteiten
teams om vissen te redden. Wanneer verstoringen optreden door riooloverstort of zuurstofloosheid door
warme perioden verliezen deze wateren de actieve rol van sportvissers. Er vindt dan ook geen controle en
handhaving meer plaats door controleurs en Boa’s omdat zij alleen mogen controleren op water waar
visrecht is verhuurd. Sportvissers die niet op de hoogte zijn van de regels en stropers hebben dan vrij spel.
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