
 Informatie keurmerk CDFG 

Het doel van een keurmerk voor visgidsen is het propageren en professionaliseren van de 
hengelsport in binnen- en buitenland in het algemeen en dat van het beroep van visgids in het 
bijzonder. Het keurmerk zal alleen gelden voor de professionele gidsen die zich aan de richtlijnen 
conformeren. Hierdoor kan een erkenning van het beroep “visgids” ontstaan bij zowel de klant, de 
hengelsportsector en de politiek. Een visgids is een belangrijke ambassadeur voor de hengelsport en 
heeft in die zin een voorbeeldfunctie.  
 
Visgidsen die het keurmerk “Certified Dutch Fishing Guides” dragen voldoen aan de volgende criteria 
en werkwijze: 
 
Regeltechnische zaken: 
Om juridische en andere risico’s te voorkomen gelden de volgende richtlijnen. 

 Een verzekering voor tenminste de (bedrijfs)aansprakelijkheid van betalende klanten van de 
visgids; 

 Een verzekering voor tenminste de aansprakelijkheid van het vaartuig van de visgids; 

 Werken met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel; 

 De visgids heeft tenminste drie jaren aantoonbare praktijkervaring als professionele gids; 

 De visgids houdt zich aan wettelijke- en vergunningsregels die op het viswater gelden.  

 De visgids is in het bezit van een geldig vaarbewijs; 
 
Veiligheid: 
Om de veiligheid van de klant en de visgids zoveel mogelijk te waarborgen gelden de volgende regels. 

 1 zwemvest per opvarende aan boord; 

 Een brandblusser aan boord; 

 De visgids of iemand anders aan boord, niet zijnde een klant, moet een geldig EHBO- of BHV 
diploma hebben;  

 Goede beheersing van tenminste de Engelse taal indien de visgids ook buitenlandse klanten 
aanneemt; 

 Uit ruimte-, veiligheid- en vistechnische overweging zijn er tijdens een visdag niet meer dan 
het maximaal volgens de specificaties van de boot toegestane aantal  mensen aan boord van 
de boot; 

 De gids dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma; 
 
Gedragsregels: 
De klant staat gedurende de visdag centraal. De visgids is aan het werk, is gastheer en in dienst van 
de klant. Om het klantbelang, maar ook het welzijn van de vis zoveel mogelijk te dienen gelden de 
volgende richtlijnen. 

 De klant krijgt alle ruimte om zelf te vissen; 

 De klant bepaalt of de gids zelf mee vist. Indien de visgids zelf mee vist, draagt hij bij een 
gehaakte vis de hengel aan de klant over zodat deze de vis kan vangen. Dit alles in 
redelijkheid en anders te hanteren indien de klant dit wenst; 

 De visgids hanteert en promoot het principe “Catch – Photo – Release”;  



 Als de vergunningsvoorschriften dit toelaten is het meenemen van maximaal 2 snoekbaarzen 
toegestaan. Maximum maat van deze snoekbaarzen is dan wel 65 cm. Deze regel wordt niet 
door de visgids zelf gepromoot, maar alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant 
gehanteerd; 

 Om het welzijn van de vis, met name snoekbaars en baars, te waarborgen, vist de gids met 
zijn klanten tot een waterdiepte van maximaal 12 meter; 

Visgids als ambassadeur: 
Een visgids is een ambassadeur voor de hengelsport. Daarom worden naast de hierboven geldende 
regels nog de onderstaande zaken in acht genomen. 

 De visgids is bereid mee te werken aan officiële evenementen zoals beurzen en activiteiten 
van bijvoorbeeld SVN, SNB of de federaties; 

 De visgids houdt rekening met de plaatselijke gevoelens inzake (communicatie over) 
specifieke stekken; 

 De visgids is gastheer en gedraagt zich moreel en ethisch verantwoord, zowel ten opzichte 
van de natuur, het keurmerk als de SNB; 

 De visgids heeft aantoonbare praktijkkennis van de wateren waar hij gidst en de 
vistechnieken die hij beoefent; 

 De visgids werkt, indien gewenst, mee aan hengelvangstregistraties van HSV’s en Federaties; 

 De visgids is lid van de Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) en onderschrijft de 
doelstellingen van deze vereniging; 

 
Een visgids die werkt in Nederland kan zich aanmelden voor toelating tot het keurmerk “Certified 
Dutch Fishing Guides”. De aanvraag doet hij bij de “aanvraagcommissie”.  
Deze commissie bestaat uit twee afgevaardigden van de SNB en één afgevaardigden van SVN. De 
commissie werkt in volstrekte anonimiteit om zo objectief mogelijk haar werk te kunnen doen.  
 
Voor de aanvraag geldt de volgende procedure: 
 

 De gids doet een aanvraag bij de commissie; 

 De commissie neemt elk verzoek in behandeling en toetst dit aan de criteria; 

 Als criteria worden alle in de richtlijnen genoemde zaken gehanteerd; 

 De gids levert alle door de commissie gevraagde informatie en/of bewijsstukken; 

 Besluit tot verstrekking van het keurmerk gebeurt door een meerderheid van de commissie; 

 Een besluit van de commissie is bindend en niet open voor discussie; 
 
Het goed functioneren van richtlijnen voor aangesloten visgidsen bij het keurmerk “Certified Dutch 
Fishing Guides”  valt of staat met een goed controlesysteem. Dit wordt als volgt ingericht: 
 

 Elke aangesloten visgids legt eens per twee jaar een bedrag in, gelijk aan zijn dagtarief voor 
één persoon met een minimum van € 150; 

 De “keurmerkorganisatie” garandeert dan dat minimaal eens per twee jaar alle aangesloten 
gidsen minstens een keer door een “mistery shopper” worden geboekt; 

 Deze mistery shopper betaalt gewoon als klant en gebruikt daarvoor het ingelegde bedrag 
van de gids; 

 De SNB beheert de ingelegde en uit te geven bedragen en de administratie hiervan; 

 De SNB zorgt voor leden van haar vereniging die deze mistery shopping uitvoeren; 

 De mistery shopper levert een rapport aan van de visdag over de kwaliteiten van de gids; 
 
 
 
 



Wederzijdse promotie 
Om de presentatie voor zowel de gidsen, de hengelsportbranche als de belangenbehartigers zo 
professioneel mogelijk te maken gelden enkele principeafspraken. 

 Als een aangesloten gids ook op een andere en/of zijn eigen website promotie voor zijn werk 
maakt, regelt de gids dat op die site het logo met link naar de website van het keurmerk bij 
zijn informatie wordt geplaatst. Dit om zodoende zichtbaar te maken voor klant en gids dat 
deze gids het keurmerk heeft; 

 Bij evenementen, netwerk activiteiten etc., georganiseerd door SNB, SVN, Federaties of 
HSV’s zullen aangesloten visgidsen hun medewerking verlenen; 

 Bij de hiervoor genoemde evenementen zullen de organisatoren zoals SVN, SNB, Federaties, 
HSV’s etc. de voorkeur geven aan keurmerk gidsen; 

 Alleen als aangesloten visgidsen niet of onvoldoende beschikbaar zijn worden niet 
aangesloten gidsen voor het betreffende evenement ingehuurd; 

 
 
 
 
 
 


