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S P O R T V I S S E N : N U E N I N D E T O E K O M S T
Sportvissen vormt voor meer dan 5000 Ruischvoorn-leden uit Tilburg en omgeving een 
regelmatige ontsnapping aan het steeds drukker wordende dagelijkse leven. Sportvissen is
meer dan aan de waterkant zitten en turen naar een dobber. Het is een sport die ontspant en 
liefde voor de natuur vraagt, samen met concentratie, geduld en vakmanschap. Door de 
coronacrisis is deze toegankelijke natuurbeleving nu en in de toekomst alleen maar

belangrijker geworden. Het beperken van sportvissen raakt daarmee veel Tilburgers rechtstreeks in 
hun fysieke en mentale gezondheid. In deze folder geven wij u graag een beeld van onze sport, die 
we in Tilburg willen blijven beoefenen. De stad waarmee de vereniging - al sinds 1926 - een 
bijzondere band en betrokkenheid heeft; onder meer door de inzet op sociaal gebied en het 
onderhouden van de ecologische waterkwaliteit.

OP E E N N A P O P U L A I R S T E S P O R T V A N TILBURG
Meer dan 4000 Tilburgers en ruim 1000 uit omliggende gemeentes zijn lid van K.E.H.V. de 
Ruischvoorn.
Daarmee is sportvissen de op één na populairste sport van Tilburg na voetbal. Het aantal leden is 
in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Sportvissen is geliefd door jong en oud en wordt 
beoefend door mensen van alle buurten, achtergronden, genders en inkomensklassen die Tilburg 
rijk is. Het aantal leden per wijk laat dat goed zien:

De Ruischvoorn heeft een lange traditie en ondersteunt haar leden met activiteiten, 
voorzieningen en belangenbehartiging. Binnen de organisatie zijn er een actieve commissies die 
zich bijvoorbeeld richten op 55+ers, concoursvissen, karpervissen, roofvissen en vliegvissen. De 
leden van deze hechte groepen weten elkaar goed te vinden en organiseren evenementen en 
bijeenkomsten. 

De Ruischvoorn is de beschermheer van een gezonde visstand in Tilburg en streeft naar 
een zo optimaal mogelijke biodiversiteit.

https://ruischvoorn-tilburg.nl/

T O E K OM S T P E R S P E C T I E F
De Ruischvoorn is een vooruitstrevende vereniging die betrokken is bij de stad Tilburg – en die band in de 
toekomst nog verder wil versterken. Meer dan 5000 leden zoeken ook de komende jaren ontspanning aan 
de rand van het water van onze stad. Ook willen zij blijven bijdragen aan het verbeteren van dierenwelzijn, 
de waterkwaliteit en het verder schoonhouden van de oevers. Deze unieke bijdrage van de vereniging 
willen wij koesteren, en de Ruischvoorn wil samen met bestuur, politiek en andere partijen verkennen hoe 
deze doelen nog beter te beschermen. Wilt u weten wat dit concreet betekent? Met de volgende 
speerpunten wil de Ruischvoorn vooruit.

S P E E R P U N T E N V O O R D E K O M E N D E J A R E N

K.E.H.V. de Ruischvoorn is trots partner van:

Het realiseren van een visvijver naast ons clubgebouw, zodat er een betere 
binding ontstaat met onze leden en we nog beter aan voorlichting kunnen werken.

.



De huisarts raadde mij aan te gaan vissen.

Een beter advies moet ik nog krijgen!

Daarnaast biedt het sportvissen ook de mogelijkheid om elkaar op te zoeken en samen langs het 
water een hengel uit te gooien. Ervaring van leden van de Ruischvoorn is dat sportvissen op deze 
manier eenzaamheid tegen gaat en het ook gewoon een gezellige bezigheid is. Sportvissen is 
betaalbaar en niet blessuregevoelig en daardoor bij uitstek een laagdrempelige bezigheid.

B E T R O K K E N B I J D E S T A D

Onderbelicht blijft vaak dat de Ruischvoorn een belangrijke rol vervult op maatschappelijk gebied. 
Zo organiseert de Ruischvoorn activiteiten om eenzaamheid onder senioren en mensen met een 
lichamelijke beperking tegen te gaan. 
Er is een goede samenwerking met de Gehandicapten Visvereniging Tilburg (GVT) en zij mogen 
kostenloos vissen op de vijver in het Sweelinckpark waar invaliden vissteigers beschikbaar zijn.

Sportvissers geven aan dat vissen helpt het drukke dagelijkse leven even te ontvluchten. Ontspanning is 
de belangrijkste reden dat veel inwoners deze sport beoefenen. Buiten zijn, gewoon aan de gracht, vaart of 
rivier – daarmee komt de geest tot rust en het lichaam tot leven. Tijdens de coronapandemie heeft het 
sportvissen ook in Tilburg een sterke impuls gekregen. Duizend nieuwe leden vonden hun weg naar de 
vereniging, en meer dan 100.000 op landelijk niveau. De behoefte om buiten te zijn en te ontspannen is 
nóg belangrijker geworden. Niet verwonderlijk, aangezien onderzoek laat zien dat vissen een uitstekende 
remedie is tegen gevoelens van depressiviteit of psychische klachten die door de coronacrisis zijn 
ontstaan.

O N T S P A N N I N G S T A A T C E N T R A A L

De Ruischvoorn is een organisatie van natuurliefhebbers die dierenwelzijn hoog in het vaandel 
heeft staan. De organisatie volgt de laatste richtlijnen van de onafhankelijke Raad der 
Dierenaangelegenheden. Die stelt dat sportvissen een verantwoorde sport is mits sportvissers de 
mogelijke risico’s voor vissen en vogels kennen en afdekken. Ook moet er genoeg

handhaving zijn. De Ruischvoorn respecteert deze voorwaarden al geruime tijd door educatie en 
voorlichting, strenge regels en voldoende handhaving. Enkele voorbeelden:

1. Leden mogen alleen vissen in de daarvoor aangewezen viswateren. Deze selectie en de regels die

per locatie specifiek gelden worden jaarlijks herzien en aan de leden meegedeeld;

2. Het particuliere gebruik van leefnetten is niet meer toegestaan, speciale maatregelen zijn verplicht

bij het karpervissen en het aantal hengels per sportvisser is beperkt;

3. De Ruischvoorn zet gespecialiseerde controleurs in om het toezicht op alle regels te waarborgen

Er zijn goede contacten met de Tilburgse BOA`s, we hebben ze een presentatie gegeven over de 
Visserijwet. Er is een whatsapp groep van de BOA`s waarin ook enkele van onze controleurs zijn 
opgenomen, dit bied de mogelijkheid om overtredingen te melden en eventuele vragen van de BOA`s 
omtrent regelgeving te beantwoorden. De BOA`s kunnen een proces-verbaal uitschrijven bij 
overtredingen en hebben nauw contact met de politie om misdrijven door te geven;

V E R A N T W O O R D S P O R T V I S S E N

Daarnaast vervult de Ruischvoorn een unieke ecologische rol. Zij fungeert namelijk als sleutel tussen

de overheid en de praktijk. Dit komt door de diepgaande kennis die de leden bij zich dragen. Over de 
visstand, de natuurlijke inrichting van het water en natuurlijk de biodiversiteit. Haar leden zijn in feite 
de oren en ogen van natuurbescherming doordat zij dagelijks veranderingen in de visstand en het 
milieu waarnemen. Zij bespreken dit met het Waterschap, de Visstandbeheercommissie en de 
gemeente. Ook heeft de Ruischvoorn intensief contact met Waterschap de Dommel en Waterschap 
de Brabantse Delta. Dit komt ecologisch onderzoek, de natuurlijke inrichting én de viskwaliteit ten 
goede.

S P O R T V I S S E R S : D E O R E N E N O G E N V A N

N A T U U R B E S C H E R M I N G

Vang-5 maakte mij bewust van het belang

onze mooie stad schoon te houden.

De Ruischvoorn neemt ook verantwoordelijkheid voor het schoonmaken en onderhouden van de 
stad, oevers en het water. Leden zijn bijvoorbeeld enthousiast over het Vang-5 programma: iedere 
keer dat zij gaan vissen nemen zij minimaal vijf stuks rondslingerend afval mee. Zo dragen zij 
concreet bij aan het creëren van een schone leefomgeving, onder en boven het water.




