
W E B I N A R
‘ ’ J E  S E I Z O E N  V E R B R E D E N  D O O R  I N
T E  Z E T T E N  O P  D E  S P O R T V I S S E R ’ ’ .

D I G I T A L E  G O O D I E B A G



I N L E I D I N G  E N  C O N T A C T G E G E V E N S

I N L E I D I N G
In deze ‘digitale goodiebag’ vindt u informatie over

hengelsportwinkels, visgidsen, VISpas arrangementen en
adverteermogelijkheden.

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Sportvisserij Fryslan:
Website: https://www.sportvisserij.frl/"
https://www.sportvisserij.frl/ of www.visseninfriesland.nl
Tel. 0566 624455
Email: info@visseninfriesland.nl

Toerisme Collectief Friesland
Website: https://tcf.frl/
Tel. 06 13537934
Email: TCF.Sneek@nhlstenden.com

De Mariahoeve
Website: https://demariahoeve.nl/
Tel nr. 06 103 14 204
Email: Info@demariahoeve



VISpas Arrangementen 
Het is handig om te weten welke soorten VISpassen er te verkrijgen zijn in
Friesland/Nederland. Zo kun je jouw gasten goed informeren over de mogelijkheden.
In Nederland heb je de VISpas nodig om te mogen vissen op zowel wit- als roofvis. Ben
je jonger dan 14 dan mag je vrij op witvis vissen. De vispas is online te bestellen via
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/ of bij hengelsportwinkels. 

VISpas:
Met de VISpas mag je in vrijwel alle wateren in Nederland vissen. Je mag met 2 hengels
en op roofvis vissen. (Geldig in jaar van aanschaf) 

Kleine VISpas:
Met de Kleine VISpas kun je met één hengel in slechts een zeer beperkt aantal
wateren in Fryslan vissen met maar enkele aassoorten. (Geldig in jaar van aanschaf) 

Jongere VISpas:
Ben je jonger dan 14 jaar (peildatum 1 januari), dan krijg je de Jeugd VISpas. Deze is
aanzienlijk goedkoper dan de volwassenen VISpas. De JeugdVISpas biedt dezelfde
mogelijkheden als de VISpas.(Geldig in jaar van aanschaf) 

Derde hengel/nachtvis toestemming:
Als je nachts of met drie hengels wil vissen heb je de derde hengel of
nachtvistoestemming nodig. Deze zijn online te bestellen op
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/nachtvis-derde-hengeltoestemming/. 
Beide toestemmingen zijn ook apart te verkrijgen, maar ook als combi. Deze
toestemmingen zijn uitsluitend aan de persoon verbonden.(Geldig in jaar van
aanschaf) 

MeeVIStoestemming:
Deze toestemming is alleen geldig met een VISpas. Met deze toestemming mag je voor
een dag iemand gratis met jou mee laten vissen (maximaal 3 per jaar). Wel moet je
deze toestemming eerst aanvragen op:
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/meevistoestemming/meevistoestem
ming-bestellen.html 

Uniek in Fryslân: Weekvergunning (Uitsluitend bij bepaalde verkooppunten)
De weekvergunning is speciaal in Fryslân. Je kan voor €10 een weekvergunning
aanschaffen bij bepaalde verkooppunten in Friesland. Je mag dan 1 week lang vissen in
Fryslân. Voor de verkooppunten zie bijlage:’Lijst met verkooppunten weekvergunning’



Visgidsen in Friesland 

Hieronder staan de visgidsen in Friesland. U kunt op de onderstaande manieren
contact opnemen met de verschillende visgidsen voor meer informatie over het
viswater, maar misschien ook wel over een samenwerking. Een samenwerking tussen
visgids en toeristische ondernemers wordt al gedaan in de praktijk. 

Visgidsen hebben meestal zelf al hengels en aas in de boot. Voor koffie, thee en/of
lunch kunt u beter met de visgids contact op nemen. Meestal zorgt de visgids ervoor
dat u voor de hele dag verzorgd wordt. Voor prijzen of overige vragen, neem dan
contact op met de visgidsen. 



Hengelsportwinkels Friesland 

Het is belangrijk om te weten welke gespecialiseerde hengelsportwinkels er zijn in
Friesland. Zo kun je de sportvissende toerist gemakkelijk naar het juiste adres sturen.
Ook kan je zelf met de hengelsportwinkels in contact gaan, om meer informatie te
vragen, folders te vragen of misschien wel een samenwerking. 

De gespecialiseerde hengelsportwinkels in Friesland zijn benaderd en gevraagd om
een interview af te nemen, met als doel hun in het kort zo goed mogelijk te
omschrijven.Hieronder staan de uitwerkingen van de gespecialiseerde
hengelsportwinkels in Friesland









Adverteermogelijkheden 

Het is belangrijk om te weten welke gespecialiseerde hengelsportwinkels er zijn in
Friesland. Zo kun je de sportvissende toerist gemakkelijk naar het juiste adres sturen.
Ook kan je zelf met de hengelsportwinkels in contact gaan, om meer informatie te
vragen, folders te vragen of misschien wel een samenwerking. 

De gespecialiseerde hengelsportwinkels in Friesland zijn benaderd en gevraagd om
een interview af te nemen, met als doel hun in het kort zo goed mogelijk te
omschrijven. Hieronder staan de uitwerkingen van de gespecialiseerde
hengelsportwinkels in Friesland



Bijlage: Lijst met weekvergunningen




