
          

Update coronavirus sportvisserij 

Op dinsdag 21 april jl. maakte het kabinet bekend dat de algemene coronamaatregelen zijn verlengd 

tot 20 mei. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd van 1 

juni tot 1 september. Met deze verlenging komt onder meer de organisatie van het WK Dames in 

Flevoland eind augustus dit jaar te vervallen. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en 

jongeren. 

Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar 
wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de 
afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van 
belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven 
vissen. Neem ze daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. De volgende richtlijnen brengen 
we nogmaals met klem onder de aandacht:  
 

 Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!  
 Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan alleen op pad, ook als je naar de 

visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.  
 Kies je stekken bij voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen 

tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.  
 Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het 

onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. 
 Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter 

afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt.  
 Samenkomsten - waaronder vergaderingen, cursussen en dergelijke - zijn nog steeds 

verboden.  
 Ook het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is daarom niet toegestaan. Al 

eerder heeft Sportvisserij Nederland aangegeven dat viswedstrijden in ieder geval tot 1 juni 
niet kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor allerlei andere sportcompetities. In de loop van 
mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen. Sportvisserij 
Nederland heeft in ieder geval besloten haar landelijke wedstrijden - als het dan mag - pas 
weer op te starten vanaf 1 september.  

 Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -
spel.  

 Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten vissen.  
 Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten vissen met elkaar, maar 

dan met 1,5 meter afstand ertussen.  

In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen.  

Volledige uitleg maatregelen  

Op de website van de rijksoverheid is de volledige uitleg bij de geldende maatregelen te vinden. Meer 
coronanieuws met betrekking tot sportvissen is terug te vinden op de website van sportvisserij 
Nederland in het dossier 'Corona en sportvisserij'. 

 


