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Gedragscode sportvisserij en duiken
Hieronder staat de gedragscode die de georganiseerde sportvisserij (Sportvisserij Zuidwest Nederland en
Sportvisserij Nederland) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) hebben opgesteld voor recreatief
medegebruik van hetzelfde water. Deze regels dienen als leidraad voor zowel duikers als sportvissers. Door
naleving van deze gedragscode worden incidenten tussen sportvissers en duikers voorkomen.

Specifieke locaties

Goese Sas

Zeelandbrug

Gorishoek

Stavenisse

Wemeldinge

Scheiding op getij
Sportvissen en duiken - inclusief alle daarbij behorende activiteiten - zijn op de meeste locaties in de tijd te
scheiden op basis van het getijde: duikers zijn gericht op kerend tij met een marge daaromheen van enige
uren, en sportvissers juist tegengesteld want stroming in het water levert vis op. Duikers die buiten deze
marge duiken dienen hun aanwezigheid met een A-vlag op de kant en een volgboei in het water te markeren.

Markering en aandacht voor
Duikers dienen op locatie hun aanwezigheid met een boei en/of vlag te markeren. Sportvissers dienen altijd
bedacht te zijn op de aanwezigheid van duikers en in het bijzonder bij het opnieuw starten van de motor en
het laten vallen van het anker. Op plaatsen waar met boten wordt gevist, dienen duikers een volgboei te gebruiken. Op een aantal plaatsen wordt zo intensief gedoken dat daar een permanente markering is aangebracht. Op die plaatsen dienen vissers altijd rekening te houden met duikers onder water.

Zorg dat je in de omgang met elkaar
•
•
•
•

Elkaar respecteert (zowel duikers als sportvissers genieten namelijk van dezelfde onderwaterwereld);
Indien nodig eerst een afspraak maakt over bezetting/medegebruik van de locatie;
Bij aankomst op locatie elkaar niet onnodig verstoort: is een stek bezet door een duiker of sportvisser,
ga dan een stukje verderop duiken of vissen;
Rekening houdt met een tijdspanne rond kerend tij van 2 uur.

Fotografie: Koen De Bièvre, Ben Biondina, Rinie Luykx, HES van Schoonhoven, Marieke Wiendels en Ferry van Dorst (divedivedive).

De locaties die met name de aandacht vragen zijn de diverse wrakken in de Noordzee en specifiek voor de
Zuidwestelijke Delta de Zeelandbrug, Gorishoek, Stavenisse, Goese Sas en Wemeldinge.

