
Geachte raadsleden, 
 
Wederom een schrijven van de Almeerse hengelsportvereniging, hopelijk neemt u, voordat u 
volgende week de discussie aangaat over de bezuinigingen op het faciliteren van de hengelsport en 
de daaraan gekoppelde dilemma’s rond inclusiviteit, de tijd om ook deze mail toch nog even 
aandachtig door te lezen. De kern van de discussie ligt primair bij het coalitiestandpunt dat 
hengelsport als dierenleed moet worden beschouwd omdat vissen pijn en stress zouden ervaren. Dit 
spreken wij op basis van wetenschappelijke feiten ten stelligste tegen. Als belangenbehartiger van 
ruim 6200 hengelsporters in de gemeente Almere wil ik u als voorzitter van de HSV Almere dan ook 
graag nog eens wijzen op het twijfelachtige karakter van het uitgangspunt van de PvdD. 
 
Niet om het minst omdat een Almeers raadslid van de PvdD sportvissers, maar vooral ook ons als 
bestuur recentelijk voor kritiekloze leugenaars heeft uitgemaakt op sociale media (Twitter) wat 
vervolgens door “Almere Deze Week” op 10 oktober jl. op haar website is gedeeld. Enige 
onderbouwing van het raadslid ontbreekt, net als de bereidheid om dit zelf even toe te lichten.  
 
De woordvoerder van de PvdD op dierenwelzijn heeft aanvullend op 15 oktober jl. wel nog even snel 
een artikeltje over pijn bij vissen op hun website geplaatst:  
https://almere.partijvoordedieren.nl/nieuws/voelen-vissen-pijn?x-craft-
preview=WLkJrwKcLo&token=TOQZvbc16lWeiguuWxlUuLuCkIa_y8j5  
 
In dit artikel worden wij wederom zonder argumenten voor een stelletje onbenullen aan de kant 
geschoven. Ik citeer:  
“Het is belangrijk dat de nieuwste inzichten en onderzoeken over pijn bij vissen bekender worden, ook 
bij hengelsportverenigingen. Laatstgenoemde kijkt helaas nog weg van de vele onderzoeken die 
aangeven dat vissen wel degelijk pijn beleven, en dat dit ook veroorzaakt wordt bij hengelen. 
Belangrijk in deze kwestie is altijd te kijken naar waar ieders prioriteit ligt, komt het de 
hengelsportvereniging wel uit als blijkt dat hengelen en dierenleed met elkaar verbonden blijkt te 
zijn? Of vinden zij het bewijs voor pijn niet relevant?” 
 
Als aquatisch ecoloog ben ik echter prima wetenschappelijk onderlegd en volg ik de 
wetenschappelijke ontwikkelingen voor de HSV Almere op de voet. Ik kan u verzekeren dat het 
aantal wetenschappelijke publicaties heel wat aanzienlijker is dan het beschamende lijstje referenties 
dat de PvdD aan het artikel op haar website heeft toegevoegd. De PvdD baseert haar standpunt 
vooral op het onderzoek van de Engelse onderzoekster Lynne Sneddon die op basis van 
gedragsonderzoek beweert dat vissen pijn kunnen ervaren. Haar onderzoek is op basis van 
wetenschappelijke feiten echter achterhaald en nieuwe neurowetenschappelijke inzichten geven een 
geheel ander beeld. 
 
Om u hier zo goed mogelijk over te informeren zonder dat u een lange lijst met voor velen moeilijk te 
begrijpen wetenschappelijke artikelen hoeft te bestuderen, stuur ik u hierbij een link naar een 
YouTube opname van een webinar die Prof. Brian Key via Zoom heeft gegeven aan het Aquatic 
Animal Health Program, Department of Large Animal Clinical Sciences van de University of Florida, 
College of Veterinary Medicine op 8 april 2021. Bryan Key is hoofd van het Neurofilosofie 
Laboratorium van de Universiteit van Queensland. Zijn onderzoek richt zich op hoe de hersenen 
subjectieve ervaringen ervaren. Meer specifiek werkt hij nu samen met Deborah Brown (Professor 
Filosofie) aan een door de Australian Research Council gefinancierd project “Towards Closure on the 
Animal Pain Debate”. Nu klinkt dit wellicht wel erg wetenschappelijk maar Brian Key weet de feiten 
ook voor niet neurowetenschappers begrijpelijk uit te leggen.  
 
Gezien de relevantie van dit thema hoop ik dat u een uurtje de tijd kunt vinden om naar deze 
webinar te luisteren om zo zelf een oordeel te kunnen vellen of vissen pijn ervaren. Zo’n uurtje 
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weegt overigens niet op tegen de zeer vele uren die ik zelf heb moeten besteden om het onderzoek 
en de literatuur rond dit onderwerp te kunnen doorgronden. Het webinar gaat dieper in op de feiten 
dan de vooral informatief voor een breed publiek opgezette folder die we u reeds in een eerder 
stadium hebben toegestuurd. De link naar de webinar is: Fish do not feel pain April 2021 by Prof 
Brian Key - YouTube. Voor diegene die wat minder thuis is in de Engelse taal is er in YouTube via het 
instellingenwieltje eenvoudig ondertiteling aan te zetten. Dit kan zelfs in het Nederlands, ofschoon 
niet perfect maar  dat maakt het wel voor iedereen goed te volgen. 
 
Ik hoop dat u na het webinar een beter begrip heeft van de materie en zich bij de komende 
raadsvergadering niet kritiekloos laat meeslepen in de onjuiste voorspiegeling van zaken door de 
PvdD. Vanzelfsprekend ben ik bereid verdere vragen te beantwoorden en het gesprek hierover met u 
aan te gaan. Honderdduizenden hengelsportliefhebbers in Nederland rekenen op u! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dr. Arnold Veen 
Voorzitter HSV Almere 
www.hsvalmere.nl 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.  
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de 
informatie.  
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