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Kop van de Beer; unieke wedstrijdlocatie Europoort

Na intensief overleg met het Havenbedrijf Rotterdam is er overeenstemming bereikt
over het toestaan van viswedstrijden op de Kop van de Beer in de Rotterdamse
Haven (Europoort). De Kop van de Beer is een braakliggend terrein dat is
afgesloten door middel van een hek en dus niet toegankelijk is voor individuele
sportvissers. Lees meer ...
Peter Mesie wint Federatief Kampioenschap Zout

Zaterdag 4 maart is het Federatief Kampioenschap Zout gevist aan het strand van
Hoek van Holland. Maar liefst 213 deelnemers deden een gooi naar de titel. Het
kampioenschap was tevens (voor de Heren) de selectiewedstrijd voor het Open NK
Kust. Lees meer...
Doorvaart Gat van Hawk blijft toegestaan voor sportvissers
In het kader van het beheerplan van het Natura 2000-gebied Voordelta zijn vijf
rustgebieden aangewezen, bedoeld om de aanwezige natuurwaarden te
beschermen. In de gebieden zijn menselijke activiteiten niet of alleen onder strikte
voorwaarden toegestaan, zodat diverse vogelsoorten en zeehonden hier
ongestoord kunnen rusten en foerageren. Eén van deze rustgebieden is het gebied
' Slikken van Voorne', gelegen bij Oostvoorne. Binnen dit rustgebied ligt het Gat
van Hawk, dat voor sportvissers een belangrijke vaarverbinding vormt tussen de
haven en trailerhelling van Stellendam en diverse goede visstekken rondom de
Maasvlakte. Lees meer...
TOEGANKELIJKHEID WINDMOLENPARKEN NOG ONZEKER

Het is nog onzeker wanneer en onder welke voorwaarden de windmolenparken
voor de kust worden opengesteld voor sportvissers. Sportvisserij Nederland is
momenteel met de energiesector en het Ministerie van Economische Zaken in
onderhandeling over de precieze voorwaarden waaronder medegebruik door de
sportvisserij wordt toegestaan. Lees meer...

NIEUWE TRAILERHELLING IN VLISSINGEN (WESTERSCHELDE)

In de Tweede Binnenhaven in
Vlissingen is op verzoek van
Sportvisserij Zuidwest Nederland en
Bootvisvereniging Zuid-West Nederland
(De Deltavissers) een nieuwe
trailerhelling aangelegd voor
sportvissers. Deze nieuwe trailerhelling
is minder steil (14%) waardoor het te
water laten van sportvisbootjes
gemakkelijker zal gaan dan vele andere
hellingen. Er wordt wel een kleine
bijdrage gevraagd voor het gebruik van
de helling.Lees meer.....
GOEDE VANGSTEN VEERSE MEER

In de afgelopen weken is er door sportvissers goed vis gevangen in het Veerse
Meer. Evenals voorgaande jaren viste Johnno Kesteloo van de MS Anguilla met
diverse opstappers in de diepe delen van het Veerse Meer. Lees meer...
REGULERING KREEFTENVISSERIJ OOSTERSCHELDE
Jaarlijks mag er vanaf de laatste donderdag van maart tot en met 15 juli door
beroepsvissers op kreeften worden gevist in de Oosterschelde. Deze visserij wordt
uitgeoefend met fuiken en zogenaamde (kreeften)kubben en -korven langs diverse
oevertrajecten. Lees meer...
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