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Betreft: verzoek Sportvisserij Nederland
Amstelveen, 4 april 2012

Geacht bestuur,
Wij hebben met verontrusting kennisgenomen van het verzoek van Sportvisserij
Nederland om door u als lid van het NOC*NSF te worden toegelaten. Wij willen onze
verontrusting hierover in deze brief graag nader toelichten.
De Coalitie Dierenwelzijn Nederland (CDON) verwoordt in belangrijke ethische kwesties
betreffende dieren de mening van 23 nationaal en internationaal opererende
dierenwelzijnsorganisaties met ruim een half miljoen leden en donateurs. Ons algemene
uitgangspunt is dat dieren levende wezens met bewustzijn en gevoel zijn die daarom met
respect en de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden teneinde vermijdbare
aantasting van hun welzijn te voorkomen. Dit is ook het uitgangspunt in de Nederlandse
wetgeving die aan dieren een eigen intrinsieke waarde toekent. Dit houdt in dat het
nodeloos toebrengen van angst, stress, pijn en beschadigingen in principe niet is
toegestaan.
De sportvisserij, met name het hengelen, is een activiteit die naar de mening van velen en
van de CDON haaks staat op dit algemene uitgangspunt. Het hengelen veroorzaakt
immers angst, stress, pijn en beschadigingen bij vissen. Vissen zijn in het verleden
doorgaans beschouwd als 'koudbloedige' dieren die hierdoor geen gevoel zouden hebben.
Dit verklaart waarom vissen nog steeds ruwer worden behandeld dan zoogdieren en
vogels. Het betreft hier echter een achterhaalde misvatting. Ook vissen zijn dieren met
bewustzijn, gevoel, een geheugen en andere mentale vermogens, zoals een reeks
wetenschappelijke studies van de laatste jaren heeft aangetoond.
In de Nederlandse samenleving wordt de hengelsport dan ook niet als een probleemloze,
diervriendelijke activiteit beschouwd. Integendeel. Zo blijkt uit een representatieve Nipoenquête uit 2002 dat driekwart van de Nederlanders het onacceptabel vindt dat vissen bij
het vangen worden verwond. Ruim een kwart is zelfs voorstander van een verbod op het
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hengelen. Ook in andere Europese landen en daarbuiten is sprake van een groeiende
kritische opstelling tegenover de hengelsport als recreatieve activiteit.
Wij zouden het zeer betreuren als aan Sportvisserij Nederland aansluiting verleend zou
worden bij NOC*NSF. Daarmee zou een bepaalde vorm van dierenmishandeling, tegen de
maatschappelijke ontwikkeling in, verankerd worden in de olympische sportbeoefening. Dit
zou ernstige consequenties hebben voor de positie van niet alleen vissen, maar van alle
dieren. De toelating door NOC*NSF geeft immers een krachtig signaal af dat het bewust
toebrengen van angst, stress, pijn en verwonding aan een dier, in dit geval een vis, binnen
een recreatieve context ethisch en maatschappelijk acceptabel zou zijn.
Wij hopen dan ook dat u het verzoek van Sportvisserij Nederland zult afwijzen.
met vriendelijke groet,

Dr. Dirk-Jan Verdonk
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