
Kenniskringen Visserij

Wat gaat naar de visafslag?

De flyshoot-visserij is een seizoensvisserij met als 
belangrijkste doelsoorten rode mul, rode poon, 
inktvis, zeebaars, makreel, schol en schar.
 

Toppers zoeken Toppers!

Toppers uit de flyshoot-visserij zoeken toppers zoals u uit 
de visserijsector om gezamenlijk de sector optimaal te 
kunnen verduurzamen en winstgevend te maken en houden.

Kijkt u ook eens op de website: www.kenniskringvisserij.nl 

Flyshoot-visserijbedrijven 

GO 1 'Wouter Adriaantje' Cornelis Melissant
SL 9 'Johanna‘  Anton Dekker
SL 27 'Johannes'  Anne-Marie van Seters-Padmos
UK 37 'Ursa-Minor' Johannes Romkes
UK 48 ‘Nova Cura’ Jacob Bakker
UK 112 'Wilhelmina' Gerrit de Boer
UK 135 'Cornelis Trijntje' Kees Pasterkamp
UK 145 'Teunis van Atje' Albert Pasterkamp
UK 153 'Orion'  Pieter Louwe van Slooten
UK 224 'Tunis van Luut' Wouter de Boer

Wilt u in contact komen met bovenstaande visserijbedrijven 
of meer weten over flyshooten, dan verwijzen wij u graag 
naar de volgende websites:

www.flyshootvis.nl
www.dutchflyshootassociation.nl

Kenniskring Flyshoot-visserij

Flyshooten: het sleutelwoord 
voor kwaliteit en duurzaamheid

www.kenniskringvisserij.nl

De ondersteuning van de Kenniskring Flyshoot-visserij wordt 
gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid.

www.kenniskringvisserij.nl
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Eén van de meest duurzame manieren van 
vissen is flyshooten. De flyshoot-

vismethode is in opkomst in Nederland. 
Flyshoot-vissers houden zich aan de 

seizoenen. Met hun duurzame vistechniek 
brengen ze een mooi stukje vis aan wal. 
Kwaliteitsvis waar we met z’n allen als 

traditioneel visland trots op kunnen zijn. 



Vis een trek mee!

Een flyshooter vist achter het schip met lijnen, ofwel 
zegentouwen, met daaraan een net. Tijdens het vissen 
worden de zegentouwen met het net naar het schip gehaald. 
De zegentouwen rollen over de bodem en veroorzaken 
stofwolken die de vissen opschrikken en ervoor zorgen dat 
ze voor de touwen blijven uitzwemmen. De sterke en grote 
vissen blijven voor de zegentouwen uitzwemmen en worden 
bij het naderen van het schip en het halen samengedreven 
naar de netopening.

Flyshooten is alleen effectief bij voldoende daglicht. Bij 
voldoende daglicht kunnen de vissen de zegentouwen zien. 
Dat bevordert de visnamigheid. Flyshooters vissen dus 
alleen overdag. De flyshoot-visserij gaat het beste in vlakke, 
zanderige zeegebieden zonder obstakels. Daarom wordt 
er veel gevist in Het Kanaal en in bepaalde delen van de 
Noordzee.

Kenniskringen Visserij

Samen sterk, samen vooruit!

Wij, flyshoot-vissers, beoefenen met veel trots en passie ons 
vak. We zijn de beheerders van de zee en willen erkenning 
voor ons beroep en erkenning voor onze visserijtechniek 
als een duurzame vorm van visserij. Als deelnemers van de 
Kenniskring Flyshoot-visserij willen wij zó met het leven in 
het water omgaan, dat er tot in de eeuwigheid gevist kan 
worden.
Tien flyshoot-schepen uit heel Nederland werken samen 
binnen de Kenniskring Flyshoot-visserij. In deze samenwerking 
bundelen we de krachten. Dat levert meer output op dan 
er aan input is geweest. De Kenniskring Flyshoot-visserij wil 
visserijkennis en -ervaring delen met collega’s in de sector. 
Ons doel is:
•	 Het verder verduurzamen van de flyshoot-methode door 

kennisuitwisseling en innovaties.
•	 Het verder verduurzamen van de keten van de met de 

flyshoot-methode gevangen vis.
•	 Het in de markt positioneren van deze vis als duurzame 

en kwalitatief hoogwaardige vis.
•	 Een bijdrage leveren aan de mondiale richtlijn ‘People, 

Planet, Profit’, ofwel goed voor de mens, milieubewust en 
economisch verantwoord.

De Kenniskring Flyshoot-visserij organiseert diverse 
bijeenkomsten om onder andere ervaring uit te wisselen en 
kennis op te doen door bijvoorbeeld experts uit te nodigen.

Flyshoot-vissers zijn leergierig en staan open voor 
vernieuwing en willen daarom samenwerkingsverbanden 
leggen tussen vissers onderling, vissers met onderzoekers 
en vissers met andere betrokken partijen in de keten en in de 
maatschappij.

Genieten van vis met een goed geweten!

Vis is gezond voor hart- en bloedvaten. Voedingsdeskundigen 
adviseren tweemaal in de week vis te eten. De consument is 
kritisch als het gaat om de herkomst en de milieuaspecten 
van het vis op hun bord. Bewust en met een goed geweten 
vis eten, staat dus gelijk aan het bewust kiezen voor flyshoot-
vis.

De flyshoot-techniek voldoet aan de richtlijnen van ‘People, 
Planet, Profit’:
•	 Laag brandstofverbruik, minder milieubelastende 

emissies.
•	 Vrijwel geen verstoring van het bodemleven.
•	 Vrijwel geen ondermaatse vis (discards) en andere 

ongewenste bijvangsten.
•	 Vis van uitstekende kwaliteit. Grote, sterke en 

onbeschadigde vis!
•	 Goede en veilige arbeidsomstandigheden aan boord.
•	 Goede verzorging en sortering van de vis aan boord. 

Dit betekent minder handling, mooie productkwaliteit en 
betere houdbaarheid.
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