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Woord vooraf
Het verslagjaar 2016 was een belangrijk jaar voor 
onze organisatie. Na diverse inspraakrondes werd 
het Beleidsplan van Sportvisserij Limburg voor de 
komende jaren door de Algemene Ledenvergadering 
in mei vastgesteld.

Hierin worden de belangrijkste beleidsterreinen voor 
de sportvisserij voor de komende jaren aangeduid en 
ook welke resultaten de georganiseerde hengelsport 
in Limburg, samen met de leden en de diverse 
partners wil bereiken.

Zoals altijd, een plan boordevol ambities. En die heeft 
Sportvisserij Limburg dan ook. In dit kader kunnen 
worden genoemd, meer viswater, meer viswater in 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, 
betere bereikbaarheid van het viswater, vijverbeheer, 
betere visstand, oplossen van het meervalprobleem, 
aandacht voor de bever- en otterproblematiek, 
waterkrachtcentrales, versterking van de besturen 
van de verenigingen en het uitbouwen van het 
ledenaantal van de aangesloten verenigingen.

Een lange lijst van zaken welke wij alleen kunnen 
realiseren indien de  uitgangspunten gedragen worden 
door de leden, de verenigingen deze uitgangspunten 
onderschrijven en ons ondersteunen in de uitvoering 
daarvan maar bovenal in samenwerking met onze 
externe relaties.

Alhoewel het nog te vroeg is om het beleidsplan te 
evalueren, zien wij de eerste kleine resultaten. Deze 
zijn natuurlijk niet allemaal positief. Dat zou ook 
te mooi zijn. Doch we kunnen een aantal op onze 
palmares schrijven en daardoor onze positie, dus de 
mogelijkheden van en voor de sportvisser (inclusief 
de wedstrijdvisser) zien verbeteren.

Er blijft echter nog een lange weg te gaan. Daarbij 
moeten wij ons realiseren dat door invoering van 
nieuwe wetten, andere beleidsmaatregelen en 
verandering van plannen er weer nieuwe uitdagingen, 
maar ook bedreigingen ontstaan. Denk maar aan de 
dijkverstevigingen welke door RWS en Waterschap 
Limburg de komende jaren worden voorbereid en 
uitgevoerd.

Dat proces zal ons nog vele jaren, misschien zelfs 
tientallen jaren, bezig houden. Dit vraagt van vele 
bestuurders, ja ook die van de verenigingen, om alert 
te blijven en die plannen op onderdelen bij te sturen, 
zodat de bereikbaarheid en bevisbaarheid van het 
water gehandhaafd c.q. verbetert kan worden.  

Een zeer belangrijk punt van aandacht in ons 
beleidsplan is aandacht voor de aanwas van jeugd. 
De bevolking van Limburg vergrijst, dat kan een 
afnemend aantal sportvissers betekenen. Schreef 
ik in 2016 dat het totale aantal leden uitkwam op 
31.177, tot onze vreugde zagen we dit aantal in 
2016 doorgroeien naar bijna 32.000 in Limburg. 
Helaas zien wij een grote terugval van het aantal 
JeugdVISpassen.

We zullen de aantrekkelijke mogelijkheden van de 
visserij, als sport, beleving van natuur, rust etc., 
meer onder de aandacht van de bevolking en dan 
vooral onder de jeugd moeten brengen. Wij doen wat 
dat betreft ons best maar zullen daar de komende 
jaren nog meer energie in moeten steken. Dat kan 
alleen in samenwerking met partners en de leden 
(verenigingen) van Sportvisserij Limburg.

Ook dit jaar kon het resultaat alleen bereikt worden 
door de inzet van de vele vrijwilligers,  bestuursleden en 
onze staf. Maar ook door de groeiende samenwerking 
met vele bestuursleden van verenigingen en onze 
partners. Ik wil dan ook op deze plaats hen allen voor 
deze positieve inzet van harte dankzeggen.  

De mogelijkheden en uitdagingen zijn er. We moeten 
ze zien en oppakken en in eendrachtige samenwerking 
uitvoeren en in het oog houden dat vissen als sport 
en recreatie gezond en leuk is. 
Je kunt het beleven. Je moet het beleven.

Theo J.M. Wilken MLD
Voorzitter
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Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij 
Limburg vond plaats op vrijdag 20 mei in 
Congrescentrum Het Forum te Roermond. Op de 
agenda stonden reguliere punten zoals het vaststellen 
van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting.
Door Ger Timmermans, bestuurslid van HSV ‘t Loze 
Vissertje Wessem, werd een presentatie gegeven 
over het jeugdwerk van deze vereniging.
Jos Vroegrijk, Provincie Limburg, verzorgde een 
presentatie over de BOA-inzet waarbij diverse zaken 
aan bod kwamen zoals de taken en het werkgebied 
van de BOA’s en voorbeelden van controles aan de 
hand van diverse foto’s.

De volgende voorstellen werden vastgesteld:
-  voorstel verhoging afdracht JeugdVISpas per 

1 januari 2017, hierdoor bedraagt de afdracht 
uiteindelijk € 2,50 per pas;

-  voorstel subsidie JeugdVISpas ad € 7,50 met 
ingang van 1 januari 2017.

  Het voorstel tot verhoging van de afdracht werd 
door de vergadering afgewezen.

  Theo Hendriks werd herbenoemd als bestuurslid. 
Tevens werd het rooster van aftreden vastgesteld 
evenals het Beleidsplan “Samen Beleven” van 
Sportvisserij Limburg. Tot slot werd teruggekeken 
op het wedstrijdseizoen 2015, gevolgd door 
onderstaande huldigingen:

 -  Siem Dorssers, Nederlands kampioen 
Zoetwatervissen Junioren;

 -  Roel Reuvers, Nederlands Kampioen 
Zoetwatervissen;

 -  HSV De Noordervaart Meijel, Clubkampioen 
2015.

De vergadering werd door vertegenwoordigers van 
40 aangesloten verenigingen bezocht. 

1. De federatie
Het bureau
Cindy Lemmens verliet Sportvisserij Limburg per 
1 april. Ben Willems kwam op 1 mei het bureau 
versterken als adviseur projecten. Per 1 september 
trad Ramon Pasmans in dienst als adviseur beleid. 
Marjo Graus ondersteunde de medewerkers van het 
bureau vanaf 1 september door het verrichten van 
administratieve en secretariële werkzaamheden.

Decoraties
Sportvisserij Limburg kent een Decoratiebeleid. 
Verenigingsbesturen kunnen een aanvraag hiertoe 
indienen via de daartoe bestemde formulieren waarna 
het Decoratiecollege na zorgvuldige afweging een 
advies geeft aan het Algemeen Bestuur over de toe 
te kennen decoratie. In 2016 zijn de leden van het 
Decoratiecollege tweemaal bij elkaar geweest. Naast 
het uitbrengen van adviezen aan het bestuur is onder 
andere kritisch gekeken naar het aanvraagformulier, 
de criteria en het Decoratiebeleid. Het vernieuwde 
aanvraagformulier alsmede het Decoratiebeleid is 
onder een apart hoofdstuk op de website geplaatst, 
zodat dit voor eenieder makkelijker is terug te vinden.
In het jaar 2016 werden de navolgende zilveren en 
bronzen decoraties verstrekt.

Zilver
Januari 2016 De heer J. Dieters 
  HSV De Goudwinde Kerkrade
Januari 2016 De heer J. Lohuis 
  HSV De Goudwinde Kerkrade
December 2016 de heer M. Hendriks 
    scheidend bestuurslid 
   Sportvisserij Limburg en 

vismeester

Brons
December 2016 de heer W. Lemmen 
  HSV Gemeente Venlo
December 2016 de heer J. Nabben 
  HSV Gemeente Venlo
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Federatiedag
Zoals gebruikelijk organiseerde het federatiebestuur 
ook dit jaar weer een activiteit voor alle vrijwilligers, 
die de federatie het gehele jaar terzijde hebben 
gestaan. Op zaterdag 1 oktober werd de dag varend 
gestart vanuit de Cruise Terminal Maasbracht naar het 
sluizencomplex aldaar. Vervolgens werd een bezoek 
aan de bediencentrale van RWS gebracht. Daarna 
voer de boot de vrijwilligers naar Stevensweert waar 
een VVV-gids het gezelschap vanaf de aanlegsteiger 
meenam voor een interessante rondleiding door dit 
voormalige vestingstadje. De wandeling eindigde bij 
de aanlegsteiger waarna men zich kon opmaken voor 
de terugvaart naar Maasbracht. Ter afsluiting van 
deze geslaagde dag werd vervolgens aan boord van 
een Chinees buffet en een drankje genoten.
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2016

Inkomsten  Uitgaven

Ontvangen afdrachten 321.407 Personeelskosten                   212.164

Overige inkomsten 48.231  Huisvesting                               20.538

  Bestuurskosten 23.494 

                                                                    Organisatiekosten 36.358

                                                                 Project- en werkgroepen   28.445

                                                                    Huur visrechten 14.349

                                                                      Viswaterbeheer / controle   34.339

                                                                   Projecten 10.100

                                                                     Overige inclusief afschrijvingen   25.471

                                                                    Verlies - 35.620

                                                  369.638                                                           369.638 

Organisatie  

Aantal aangesloten sportvissers 31.990

Waarvan aantal JeugdVISpas 967

Aantal aangesloten verenigingen 109

Aantal AB-leden 7

Waarvan aantal DB-leden 3

Aantal medewerkers 4 (3,3 fte)

7



Jaarverslag 2016 Sportvisserij Limburg

Aantallen leden
 VISpas JeugdVISpas Totaal VISpas Nachtvis- Derde hengel-
    toestemming toestemming
2012 28.528 1.580 30.108  
2013 29.175 1.531 30.706 2.684 275
2014 29.782 1.416 31.198 3.267 431
2015 29.973 1.201 31.175 3.855 628
2016 31.023 967 31.990 4.544 776

In	onderstaande	grafiek	is	weergegeven	hoe	de	ledenaantallen	zich	de	laatste	5	jaren	hebben	ontwikkeld.	
Vanaf 2013 zijn de Nachtvistoestemming en de Derde hengeltoestemming ingevoerd.
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2. Jeugd

Limburg 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal actieve vismeesters 2 1 2 2 2
Totaal aantal vislessen 8 13 13 17 13
Totaal aantal kinderen bij vislessen 227 307 298 439 341
Totaal aantal gemelde jeugdactiviteiten  8 10 47 29 41
Totaal aantal kinderen bij overige jeugdactiviteiten: 157 157 829 550 520

Landelijk 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal actieve vismeesters 41 58 63 64 71
Totaal aantal vislessen 236 329 385 350 440
Totaal aantal kinderen bij vislessen 5559 7424 8441 8068 9804
Totaal aantal gemelde jeugdactiviteiten  90 194 197 168 170
Totaal aantal kinderen bij overige jeugdactiviteiten 5319 9642 11155 9943 9560

Voor de sportvisserij wordt het steeds belangrijker 
om volop in te zetten op de jeugd. Helaas zien wij 
landelijk een grote daling aan jeugdleden. Ook in 
Limburg	vindt	deze	daling	plaats.	De	grafiek	op	de	
vorige pagina laat zien dat de jeugd in 2016 met 
19,5% is gedaald ten opzichte van 2015.

Er	moet	dus	flink	worden	geïnvesteerd	 in	de	 jeugd	
om	de	continuïteit	van	de	hengelsport	te	waarborgen.	
Afgelopen jaar hebben de verenigingen hier al volop 
aandacht aan besteed door het organiseren van 
diverse jeugdactiviteiten. Sportvisserij Limburg werkt 
hier ook actief aan mee door het ondersteunen van 
jeugdprojecten die de hengelsport promoten bij de 
jeugd.

Jeugdactiviteiten 
Er werden afgelopen jaar met succes allerlei 
viscursussen en wedstrijden speciaal voor de jeugd 
door de hengelsportverenigingen georganiseerd. 
Om een totaalbeeld te kunnen schetsen 
van alle jeugdactiviteiten die in de provincie 
Limburg plaatsvinden, dienen verenigingen hun 
jeugdactiviteiten bij de federatie of Sportvisserij 
Nederland te melden. Dit gebeurt helaas nog te weinig. 
Hierdoor ontstaat er een scheef en incompleet beeld 
over de gehouden activiteiten en initiatieven binnen 
het werkgebied van Sportvisserij Limburg. Toch zijn 
er afgelopen jaar 41 jeugdactiviteiten door diverse 
verenigingen bij Sportvisserij Limburg gemeld. In 
werkelijkheid ligt dit getal veel hoger.

In de onderstaande tabellen zijn de cijfers van de 
gemelde jeugdactiviteiten van de afgelopen vijf 
jaar weergegeven. Het “aantal kinderen bij overige 
jeugdactiviteiten” is het aantal kinderen waarvoor 
de activiteiten werden georganiseerd en dus niet 
het aantal dat daadwerkelijk heeft deelgenomen. 
Dit aantal moet mogelijk naar beneden worden 
bijgesteld.

9



Jaarverslag 2016 Sportvisserij Limburg

10



Jaarverslag 2016 Sportvisserij Limburg

Vismeesters en vislessen 
Net zoals afgelopen jaren hebben de twee vismeesters 
van Sportvisserij Limburg, Har Slabbers en Theo 
Hendriks, in samenwerking met verschillende 
hengelsportverenigingen, diverse vislessen op scholen 
gegeven. In 2016 waren dit er in totaal 13. Dit zijn 
er iets minder dan het jaar ervoor, maar het is geen 
groot verschil. Toch is er de wens om op jaarbasis meer 
vislessen te gaan geven. Helaas is dat op dit moment 
niet mogelijk door het tekort aan vismeesters. We 
streven ernaar het aantal vismeesters uit te breiden. 

Deze vislessen zijn een succesvolle manier om kinderen 
van groep 6, 7 en 8 van de basisschool, maar ook van het 
speciaal en bijzonder onderwijs, kennis te laten maken 
met de hengelsport en de bijbehorende natuurbeleving. 
Zonder de hengelsportverenigingen zijn deze vislessen 
niet mogelijk. Voor een visles is namelijk veel 
ondersteuning nodig van de hengelsportverenigingen, 
jeugdbegeleiders en vrijwilligers. Helaas lukt het 
vele verenigingen niet om genoeg vrijwilligers op 
de been te krijgen. In dat geval is het toch mogelijk 
een visles te organiseren wanneer samenwerking 
wordt gezocht met een andere vereniging. Een goed 
voorbeeld hiervan is de visles die gegeven werd voor 
basisschool De Koningsspil in Thorn. De verenigingen 
HSV ’t Loze vissertje uit Wessem en HSV ‘t Alfje uit 
Thorn hebben hun krachten gebundeld om samen deze 
visles mogelijk te maken en dat met groot succes. Dit 
was dusdanig succesvol dat ze deze visles in 2016 voor 
de tweede keer hebben kunnen organiseren. De school 
was dus ook zeer tevreden. Daarnaast zien wij vaak 
dat ook de vrijwilligers erg enthousiast zijn over de 
vislessen. Tijdens de vislessen kunnen de vrijwilligers 
namelijk hun passie voor het vissen over brengen op de 
enthousiaste en leergierige scholieren.

Er is nog steeds veel winst te behalen in het vervolg 
op de vislessen en visexcursies. Bij vele verenigingen 
en scholen worden nog geen vislessen georganiseerd. 
Daarnaast komt het nog vaak voor dat de kinderen na 
afloop	niet	worden	uitgenodigd	voor	een	cursus	“Vissen	
voor Kids” of een andere activiteit bij de plaatselijke 
hengelsportvereniging. Juist dit soort speciale 
jeugdcursussen en jeugdactiviteiten zijn de ideale 
manier om de kinderen die enthousiast zijn geworden 
en interesse tonen in het sportvissen, “te binden aan” 
een hengelsportvereniging. Nieuwe jeugdleden kunnen 

vervolgens weer vriendjes en vriendinnetjes meenemen 
naar de vereniging. Als de vereniging dan ook nog 
besluit te investeren in vervolgcursussen voor de jeugd 
dan zal dit het jeugdbeleid zeker ten goede komen. 
Sportvisserij Limburg speelt hier een belangrijke rol 
in. Zo stelt de federatie hengelsportmateriaal ter 
beschikking en fungeert als contactpersoon tussen 
vereniging en school.

Jeugdbijeenkomst 13 december 2016
Ook in 2016 heeft er in december weer een bijeenkomst 
jeugd plaatsgevonden. Ruim 40 mensen van 15 
verenigingen kwamen naar Roermond om jeugdzaken 
met elkaar te bespreken. De opkomst laat zien dat jeugd 
een thema is waar veel verenigingen mee bezig zijn en 
wat er leeft binnen de verenigingen. Het inzetten op 
jeugd	is	namelijk	erg	belangrijk	om	de	continuïteit	van	
de hengelsport te waarborgen. De avond begon met 
een korte evaluatie van het afgelopen jaar. Landelijk 
zien wij een daling van de JeugdVISpashouders. Wij 
moeten dus blijven inzetten op jeugd om ook de daling 
in Limburg tegen te gaan.

Naast deze evaluatie is er gekeken naar wat de 
komende jaren nodig is op het gebied van jeugd. Het 
beleidsplan van Sportvisserij Limburg was hier een 
goede leidraad in. Enkele belangrijke doelen voor de 
komende jaren zijn bijvoorbeeld het beter inspelen op 
de interesse van de jeugd, meer samenwerken met het 
onderwijs, zorgen voor goede voorlichting en streven 
naar een standaardindeling van leeftijd en tarieven 
visdocumenten.

Alvorens aan deze doelen invulling te geven, is er 
een enthousiaste groep vrijwilligers nodig in de vorm 
van een projectgroep. Tijdens de bijeenkomst zijn de 
verenigingen	en	de	geïnteresseerden	gevraagd	om	aan	
te geven wat zij belangrijk vinden aan een dergelijke 
projectgroep. Dit is gedaan in de vorm van een 
workshop. De drie belangrijkste zaken die hieruit zijn 
gekomen:
•  samenwerking tussen de verenigingen (kennisdeling, 

water, management);
•  bredere inzet vistechnieken (jeugdactiviteiten 

op het gebied van bijvoorbeeld karpervissen of 
streetfishing	etc.);

•  social media (jeugd is uitstekend te bereiken via 
social media).
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Daarnaast zijn er nog tal van andere belangrijke 
zaken genoemd waar de projectgroep zich mee kan 
bezighouden. De algehele conclusie van de bijeenkomst 
was dat wij goed op weg zijn op het gebied van 
jeugd, maar dat er nog veel moet gebeuren. Daarbij 
is het van belang dat de federatie en de verenigingen 
samenwerken en dat er ook verenigingsoverstijgend 
aan het werk moet worden gegaan. Dit kan met een 
Projectgroep Jeugd. Wij hopen in het jaar 2017 met 
deze groep van start te gaan om samen verdere 
invulling te geven aan het enthousiasmeren en 
stimuleren van de jeugd. 

Subsidieregeling JeugdVISpas en 
aanpassing leeftijdsindeling
Naast de activiteiten die voor de jeugd zijn 
georganiseerd, hebben er in 2016 ook andere 
ontwikkelingen plaatsgevonden die moeten bijdragen 
aan het aantrekkelijk maken van de sportvisserij voor 
de jeugd. 

Ten eerste heeft Sportvisserij Limburg een 
subsidieregeling opgezet voor de JeugdVISpas. De 
bedoeling van deze regeling is dat er een uniform 
visdocument voor de jeugd wordt gevoerd, waarmee 
de jeugdleden ook op vijvers van andere verenigingen 
mogen vissen. Dit document is de JeugdVISpas. 
Verenigingen die aan de regeling meedoen en alleen 
een JeugdVISpas voeren als visdocument voor de 
jeugd, krijgen € 7,50  subsidie per JeugdVISpas. 
Ook wordt er een vaste prijs gehanteerd voor de 
JeugdVISpas van € 15,--. 

Daarnaast wordt er op bestuurlijk niveau geprobeerd 
om een logischere en betere leeftijdsgrens te krijgen 
voor de JeugdVISpas. Op dit moment is de grens 
voor jeugd getrokken bij 14 jaar. Jeugd ouder dan 
14	 jaar	 wordt	 geclassificeerd	 als	 “senior”	 en	 krijgt	
een gewone VISpas. Om beter in te kunnen spelen 
op de oudere groep jeugd van 14 tot 18 jaar is het 
nodig	om	ook	deze	groep	te	classificeren	als	“jeugd”.	
Het is vaak deze groep jeugd die afhaakt van het 
vissen. Daarom staat Sportvisserij Limburg achter het 
voorstel dat in het landelijk bestuur is ingediend, om 
de leeftijdsgrens voor de JeugdVISpas van 14 jaar te 
verhogen naar 18 jaar. Sportvisserij Nederland gaat 
hier onderzoek naar doen. 

Limburg Cup Jeugd 
Traditiegetrouw is de maand juni een drukke maand 
voor de wedstrijdvissende jeugd. De jeugdvissers 
vissen in de maand juni vrijwel iedere week een 
wedstrijd. Zo werden er in Noord-, Midden- en Zuid-
Limburg de voorrondes van de Limburg Cup Jeugd 
gevist.	De	finale	van	de	Limburg	Cup	werd	gevist	op	
zaterdag 25 juni. 

De wedstrijden van de Limburg Cup Jeugd vormen 
voor jeugdvissers de ideale gelegenheid om met 
leeftijdgenoten van andere verenigingen in contact te 
komen. De jonge vissers vissen graag tegen elkaar en 
staan	na	afloop	van	de	wedstrijden	vaak	vol	spanning	
de vangsten van de andere deelnemers te bekijken. 
Voor en na de wedstrijden worden veel (sterke) 
visverhalen uitgewisseld. Tijdens deze wedstrijden 
gaat de wil om een goed resultaat neer te zetten goed 
samen met een gemoedelijke en  vriendschappelijke 
sfeer. 

In	de	aanloop	naar	de	finale	gaf	HSV	St.	Petrus	Leeuwen	
alle deelnemers toestemming om in het kader van de 
finale	 van	 de	 Limburg	 Cup	 Jeugd	 te	mogen	 trainen	
in de Schippershaven te Roermond. Veel jeugdvissers 
maakten van deze speciale oefenvergunning gebruik 
om het parcours te verkennen en te ervaren hoe 
het is om te vissen in de Schippershaven. Door 
gebruik te maken van de oefenvergunning konden 
de	 deelnemende	 jeugdvissers	 alvast	 flink	 trainen	
aan het wedstrijdwater en zich zodoende optimaal 
voorbereiden	op	de	finalewedstrijd.

Op zaterdag 25 juni was het dan eindelijk zover! De 
dag	 van	 de	 grote	 finale	 van	 de	 Limburg	 Cup	 Jeugd	
was aangebroken. Een spannende dag, waarop alle 
deelnemers zich altijd van hun beste kant willen 
laten zien, want op die dag goed presteren, betekent 
automatisch	ook	kwalificatie	voor	het	NK	Jeugd.	Voor	
de vissers die voor de eerste keer meededen, was 
het extra spannend. Er werd 3 uur lang in opperste 
concentratie gevist en er werd alles aan gedaan om 
zoveel mogelijk vis te vangen. 
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Uitslag Limburg Cup Jeugd Categorie C 
1. Daan van Wylick 
 HSV De Karper, Lomm
2. Stefan Gommans 
 HSV De Forel, Reuver
3. Teun Janssen
 HSV De Karper, Lomm 

Uitslag Limburg Cup Jeugd Categorie B      
1. Youri van Lieshout 
 HSV De Noordervaart, Meijel 
2. Max Raes 
 De Hering, Schinveld
3. Guido Soentjens 
 HSV St. Petrus, Linne

Uitslag Limburg Cup Jeugd Categorie A
1. Danny Flipsen
 HSV De Noordervaart, Meijel 
2. Bart Slabbers
 HSV St. Petrus, Linne 
3. Martijn Muurmans
 HSV De Ruisvoorn, Helden

Voorzitter Theo Wilken overhandigde de top 3 in 
iedere leeftijdscategorie een trofee. Tevens kregen 
de federatiekampioenen het bekende Delftsblauwe 
bord overhandigd. Een medaille en een bos bloemen 
mochten eveneens niet ontbreken. Alle deelnemende 
jeugdvissers ontvingen daarnaast de cap van 
Sportvisserij Limburg.
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Trainingsdag Team Limburg 
Op zaterdag 3 september 2016 werd er door 
Sportvisserij Limburg een trainingsdag georganiseerd 
voor	jeugdvissers	die	zich	hebben	gekwalificeerd	voor	
het NK Zoetwatervissen Junioren en Dames dat op 10 
september plaatsvond aan de Urkervaart bij Tollebeek. 
Door middel van de trainingsdag werden de jonge 
wedstrijdvissers optimaal voorbereid op het NK. Er 
werd hard getraind en de jeugdvissers kregen zo de 
kans om het wedstrijdwater alvast goed te verkennen 
en verschillende technieken uit te proberen. De 
jeugdvissers werden bijgestaan door leden van de 
Projectgroep Wedstrijden en ontvingen van hen 
tips met betrekking tot materiaalkeuze, aas en voer. 
Daarnaast ontvingen de jeugdvissers allemaal een 
speciaal ontworpen T-shirt en cap van Sportvisserij 
Limburg. Tijdens deze oefendag werd de teamspirit 
verder verbeterd. 

De gezamenlijke trainingdag wierp zijn vruchten af 
tijdens het NK Zoetwatervissen Junioren en Dames. Er 
werden in 2016 dan ook opvallend goede resultaten 
geboekt. De jeugdvissers van Team Limburg zetten zich 
voor de volle 100% in tijdens dit spannende NK. Danny 
Flipsen van HSV De Noordervaart uit Meijel leverde 
een topprestatie en won het goud in de A-categorie. 
De nieuwe Nederlands Kampioen wist 2.408 gram vis 
ter weging aan te bieden. In de C-categorie veroverde 
Teun Janssen van HSV De Karper uit Lomm het brons 
met 1.732 gram. 

Masterclasses 2016 
Ook in 2016 werden er weer Masterclasses 
georganiseerd. De opzet van deze Masterclasses 
in 2016 was anders dan in 2015. In 2015 werd er 
namelijk slechts één keer met de jeugd gevist. In 2016 
werd er een uitgebreider programma uitgevoerd.

Op zaterdag 27 februari werd de eerste theoriesessie 
gehouden in het kantoor van Sportvisserij Limburg. 
Tijdens deze theoriesessie werd er in detail ingegaan 
op materiaalkeuze. Onder andere de lijn-, haak- en 
dobberkeuze werden behandeld. De theoriesessie 
werd afgesloten met een praktijkgedeelte. Iedere 
deelnemende jeugdvisser ontving van Sportvisserij 
Limburg een tweetal dobbers, waarmee de jeugd 
een vislijn moest samenstellen. Waar nodig werd er 
bijgesprongen, maar over het algemeen bleken de 
jeugdige vissertjes erg bedreven in het maken van 
lijnen.

De tweede theoriesessie werd gehouden op 26 maart. 
Het onderwerp van de sessie was voer en aas. Tijdens 
deze Masterclass kreeg de jeugd uitleg over de 
verschillende voer- en aassoorten en werd er verteld 
waar en hoe deze het beste gebruikt kunnen worden. 
Tijdens het praktijkgedeelte mocht er naar hartenlust 
worden gemengd en gezeefd. Uiteraard ontbrak het 
niet aan de nodige uitleg.

De twee theoriesessies werden opgevolgd door twee 
praktijksessies. Tijdens deze praktijksessies werd de 
jeugd begeleid door “de masters” Jo Adriolo, Dieter 
Friederichs en Ramon Pasmans. De praktijkgedeeltes 
van de Masterclasses werden gehouden op zaterdag 
16 april aan de vijver van HSV De Noordervaart in 
Meijel en op zaterdag 23 april aan de vijver van HSV 
De Karper in Voerendaal. In Meijel werd er gevist 
op witvis en werden er hoofdzakelijk voorns en 
brasems gevangen. In Voerendaal betrof het een niet 
alledaagse visserij die echter wel steeds populairder 
wordt; namelijk de visserij op karper met de vaste 
stok. Dat het vangen van karpers met de vaste stok 
voor de jeugd geen probleem vormt, werd tijdens 
deze Masterclass bewezen. 
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Beleidsplan
In het verslagjaar is het schrijven van het nieuwe 
beleidsplan afgerond. Het plan heeft de titel ‘Samen 
Beleven’ meegekregen. Wij willen ermee benadrukken 
dat samen werken aan een gezonde toekomst voor 
de sportvisserij met alle partners in onze regio de 
komende jaren heel belangrijk is. En wat ons daarin 
bindt is het samen beleven van een mooie sport 
in een mooie natuur. Dat geldt zowel binnen de 
hengelsportverenigingen van Sportvisserij Limburg, 
als in onze regio met de natuurorganisaties die veel 
van de oevers langs het water in beheer hebben 
gekregen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
is het nieuwe beleidsplan gepresenteerd en 
aangenomen. De organisatie is al begonnen met 
de uitvoering ervan. Jeugd, toegankelijkheid, goede 
visstand,  vrijwilligers, ouderen, en vernieuwing 
van de hengelsport, dat zijn de thema’s waar met 
vernieuwde inspanning aan wordt gewerkt. Daarnaast 
is ook de wedstrijdsport een belangrijk speerpunt 
geworden, in samenhang met en voortkomend uit 
het nieuwe beleidsplan van Sportvisserij Nederland 
en het NOC*NSF- lidmaatschap. Het beter zichtbaar 
maken van de sportvisserij in de provincie Limburg is 
voor het bestuur nu ook een belangrijk aandachtspunt 
dat voortvloeit uit het nieuwe beleidsplan. Goede 
samenwerking in de regio vereist goede contacten 
op bestuurlijk niveau. Het bestuur heeft verschillende 
initiatieven genomen om de sportvisserij beter op de 
kaart te zetten. Goede communicatie en goed contact 
met de eigen hengelsportverenigingen, daar zijn de 
nieuwe stafmedewerkers ook al druk mee bezig. 
Het nieuwe beleidsplan is aan onze partners van 
Sportvisserij Limburg in de regio en over de grens 
toegestuurd. 

Waterkrachtproblematiek in Limburg
Ook in 2016 heeft de strijd tegen waterkracht 
zonder afdoende vis- en habitatbescherming weer 
veel energie gevraagd. De vergunning voor de 
waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen is door 
de minister van Infrastructuur en Milieu verleend 
op 1 juni 2015. Hiertegen is door Sportvisserij 
Nederland, Sportvisserij Limburg, de VBC Roerdal en 
VVM Maastricht beroep aangetekend. De rechtszaak 
diende op 1 september 2016 te Utrecht, waar de 

3.  Federatieve Projecten
rechters niet tot een uitspraak konden komen en 
advies hebben gevraagd aan de Stichting Advies 
Bestuursrechtspraak (StAB) te ´s/Gravenhage. 
Op 17 en 18 november hebben delegaties van de 
sportvisserij hun bezwaren aan het StAB kenbaar 
gemaakt, waarvan een verslag begin 2017 naar de 
rechtbank zal gaan. De volgende zitting zal plaats 
vinden op 14 februari 2017 te Utrecht, waarna 
waarschijnlijk een uitspraak zal volgen.
Niet alleen bij Borgharen, maar ook meer stroomafwaarts 
in de Maas bij Roermond, Grave en Sambeek 
bestaan initiatieven voor waterkrachtcentrales, 
waardoor de uitspraak van de rechters over de zaak 
waterkrachtcentrale Borgharen nog meer gewicht 
krijgt.	Er	 ligt	al	een	definitieve	vergunning	voor	een	
waterkrachtcentrale bij de stuw van Belfeld. 

Naast de Maas zijn ook de regionale wateren 
steeds meer in de belangstelling van een aantal 
partijen gekomen als bronnen voor waterkracht. 
Ook hier is veel inzet geboden door de sportvisserij- 
organisaties. Op initiatief van Sportvisserij Nederland 
en het Wereld Natuur Fonds is een overleg opgestart 
met een aantal organisaties, waaronder beheerders 
van natuurterreinen en Natuur- en  milieufederaties, 
om te komen tot een gezamenlijk standpunt over 
waterkracht in zowel de grote rivieren in ons land 
als ook in de regionale wateren. In 2018 zal een 
gezamenlijk statement van alle betrokken organisaties 
worden vastgesteld. 
Om invloed te kunnen uitoefenen naar de beheerders 
van de regionale wateren, de waterschappen, wordt 
in januari 2017 een voorlichtingsbijeenkomst voor 
waterschapbestuurders van Water Natuurlijk gehouden. 
Bij al deze initiatieven zijn vertegenwoordigers van 
Sportvisserij Limburg betrokken. De watermolen-
problematiek in onze eigen provincie heeft eveneens 
volop in de aandacht gestaan. 
Met name de plannen voor restauratie van de 
Kruitmolen te Valkenburg met alle negatieve gevolgen 
voor het ecosysteem van de Geul waren aanleiding tot 
actie. Naar aanleiding van onder andere de protesten 
vanuit de sportvisserij tegen restauratie en het weer 
in gebruik nemen van deze  watermolen hebben de 
Provincie Limburg en Waterschap Roer en Overmaas 
twee rapporten laten opstellen. Hierin zijn enerzijds 
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de ecologische gevolgen van watermolens onderzocht 
en anderzijds is een overzicht van de bouwkundige 
toestand van de huidige al dan niet meer in bedrijf zijnde 
Limburgse watermolens opgesteld. Na de presentatie 
van beide rapporten zijn afspraken gemaakt om te 
komen tot een Provinciale Begeleidingscommissie 
Watermolens onder leiding van Provincie Limburg 
en het waterschap. Deze commissie zal provincie 
en waterschap gaan adviseren na bestudering van 
de ecologische, cultuurhistorische en economische 
belangen.

Project Grensmaas Gezond 
De projectgroep heeft zich dit jaar verder verdiept 
in de factoren die de waterkwaliteit en het 
onderwatermilieu	 van	 de	 Grensmaas	 beïnvloeden.	
De Grensmaas is een heel dynamisch ecosysteem 
waarin vele factoren samenspelen en er zijn door 
menselijke invloed veel functies aan het systeem 
opgelegd, die het ingewikkeld maken. Om goed 
aan te kunnen geven wat er moet gebeuren om 
iets voor de vissen te verbeteren, is inzicht in 
het complexe geheel van factoren een absolute 
voorwaarde. Ook is veelvuldig contact geweest met 
de uitvoerende partijen, de provincie, Rijkswaterstaat 
en het Grensmaasconsortium, om problemen onder 
de aandacht te brengen en te kijken hoe we de 

verschillende partijen voor onze belangen bij de 
Grensmaas op een lijn kunnen krijgen. Er zijn twee 
contactdagen geweest met de Waalse en Vlaamse 
Visserijcommissies waarin de problemen van de 
Grensmaas uitgebreid aan de orde zijn gesteld. 
Ook is kennis uitgewisseld hoe de sportvisserij is 
georganiseerd aan beide zijden van de Grensmaas. 
De inspanningen zijn er verder op gericht om met 
de Belgische partijen aan tafel te komen om over 
ecologische aanpassingen van de drempels te praten. 

In het voorjaar en in de zomer zijn door de mensen 
van	 Blik	 onder	 Water	 mooie	 filmopnamen	 gemaakt	
van paaiende barbelen en andere vissen. Met deze 
aansprekende beelden kan bij beleidsmakers de 
interesse voor vissen worden gewekt en het belang van 
de Grensmaas voor de vissen beter zichtbaar worden 
gemaakt. Daarnaast is het gelukt om een mooi stukje 
paai- en opgroeigebied voor jonge vis te behouden dat 
dreigde te verdwijnen bij werkzaamheden door het 
Grensmaasconsortium bij Bosscherveld in Maastricht. 
In het najaar is een projectvoorstel geschreven om een 
steilwand, die met de werkzaamheden bij Maasband 
is ontstaan, te behouden. Daarmee kan een grote 
hoeveelheid grind worden behouden die de komende 
jaren door erosie in nieuwe paaigrond voor kopvoorn 
en barbelen kan overgaan. 
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4.  Controle en handhaving Visserijwet 
De controle op de naleving van de Visserijwetgeving 
en de voorwaarden behorende bij de VISpas is 
door de federatie ook in 2016 weer uitbesteed aan 
de Groene Brigade van de Provincie Limburg. De 
Groene Brigade bestaat uit een zestal handhavers 
met volledige opsporingsbevoegdheid voor het 
buitengebied van de gehele provincie Limburg en is 
belast met het toezicht op en de opsporing in het 
kader van onder andere de Flora- en faunawet en de 
Visserijwet 1963. 
De uitrusting die de Groene Brigade voor de controles 
gebruikt, bestaat uit enkele motorvoertuigen en 
surveillanceboten. De uitrusting was reeds uitgebreid 
met een nieuwe surveillanceboot met een overdekte 
kajuit. Hierdoor kan de Groene Brigade ook met slecht 
weer op een comfortabele wijze hun functie uitoefenen. 
De onderliggende basis voor deze samenwerking 
tussen de Groene Brigade en Sportvisserij Limburg 
is een overeenkomst die jaarlijks wordt afgesloten 
tussen Sportvisserij Limburg en de Provincie Limburg. 
Naast controles op de viswateren van Sportvisserij 
Limburg adviseert de Groene Brigade ook op de 
naleving van de geldende wet- en regelgeving. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan controles 
gedurende de zogenaamde ‘randen van de nacht’ 
(tussen 1 uur ’s nachts en 5 uur ’s ochtends). 

Uren inzet
Net zoals in 2015 zijn er in 2016 weer 600 controle 
uren door Sportvisserij Limburg ingekocht bij de 
Groene Brigade. In totaal heeft de Groene Brigade 
afgelopen jaar 690,5 uur ingezet ten behoeve van 
controles voor Sportvisserij Limburg. 585,5 uren 
daarvan zijn ingezet voor surveillance en de overige 
uren zijn besteed aan bijvoorbeeld schriftelijk 
werk, overleg en advisering. De conclusie is dat de 
ingekochte uren ruimschoots zijn ingezet.

Cijfers 2016
Met de Groene Brigade is overeengekomen dat zij de 
resultaten van de uitgevoerde controles registreren 
in het landelijke BOA Registratie Systeem (BRS). 
Daardoor is het mogelijk om een totaaloverzicht te 
genereren van de controles van de Groene Brigade. Dit 
systeem biedt tevens de mogelijkheid om resultaten 
te vergelijken met die van overige federaties.

In	de	volgende	grafiek	zijn	de	totalen	van	de	controles	
weergegeven. In 2016 zijn er 1.006 controles 
uitgevoerd. Bij 153 controles is er een proces-verbaal 
opgemaakt en bij 106 is er een waarschuwing 
gegeven. Dit betekent dat in 25,7% van de gevallen 
de sportvissers een overtreding hebben begaan. 
Vorig jaar was dit 27%. Het aandeel overtredingen is 
slechts met 1,3% gedaald.

747

153

106

Controles

Proces-verbaal

Waarschuwingen

Inzet 2016

In	onderstaande	grafiek	zijn	de	soorten	overtredingen	
op de Visserijwet 1963 weergegeven. Bij de meeste 
soorten overtredingen werd zonder een geldige 
toestemming gevist. 62% van de overtredingen 
ligt binnen deze categorie. Daarnaast heeft het 
vissen met meer dan 2 hengels een groot aandeel 
in het aantal overtredingen (13%). In mindere mate 
zijn er overtredingen in de volgende categorieën 
geconstateerd: levend aas, nachtvissen, in strijd met 
voorwaarden, verboden middelen en gesloten tijd 
aassoorten.

Verdeling overtredingen Visserijwet 1963

Geen toestemming
rechthebbende

Meer dan twee hengels

Levend aas

Nachtvissen

In strijd met voorwaarden

Verboden middelen
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Overig
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Sportvisserij Limburg zal, gelet op de aard van de 
vastgestelde overtredingen, de Groene Brigade, 
BOA’s, politie en verenigingscontroleurs blijven 
aansporen om in onderlinge samenwerking hiertegen 
op te treden. 

Onregelmatigheden en constateringen
Er zijn diverse meldingen binnengekomen van 
mogelijke visstroperij met fuiken. Na onderzoek door 
de Groene Brigade bleek dat deze fuiken afkomstig 
waren van een beroepsvisser en dat deze fuiken 
rechtmatig waren geplaatst. Zo waren er aalfuiken 
geplaats bij de stuw Borgharen in het kader van 
een wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft 
deze beroepsvisser visrechten op wateren waar 
nog gevist mag worden op paling (bijvoorbeeld de 
Noordervaart).
Via de Belgische Politie is er een melding binnen-
gekomen over visstroperij met behulp van een 
staand want over enkele honderden meters op de 
Grensmaas. Dit vond allemaal plaats op Belgisch 
grondgebied. 
Daarnaast is er een melding ontvangen van mogelijke 
netten in het water. Na onderzoek bleken er plastic 
kannen in het water te liggen met daaraan een touw 
met	 een	 met	 zand	 gevulde	 fles.	 Deze	 dienden	 als	
anker voor een markeringspunt van boeien die voor 
zeilwedstrijden worden gebruikt. 
Wederom zijn er door sportvissers in 2016 weer 
zetlijnen aangetroffen. Naar aanleiding van meldingen 
zijn er diverse zetlijnen aangetroffen zonder aas. 
Deze lijnen zijn verwijderd.

In het kader van de Wet Wapens en Munitie 
zijn er langs de Maasoever ook overtredingen 
geconstateerd. Tijdens een controle langs de 
Maasoever werden enkele personen aangetroffen 
die met twee windbuksen zaten te schieten op een 
kaart. Daarnaast zijn een boksbeugel en een gas-
alarm pistool aangetroffen. Na verder onderzoek, in 
samenwerking met de politie, werd geconstateerd 
dat een van deze personen op de internationale 
opsporingslijst stond. Deze persoon is overgedragen 
aan de Vreemdelingpolitie. 
Er worden nog regelmatig sportvissers aangetroffen 
die in het bezit zijn van een voerkatapult. Ondanks 

dat een voerkatapult algemeen bij hengelsportzaken 
is te verkrijgen, is het verboden om deze in bezit 
te hebben. Een katapult wordt namelijk als wapen 
gezien. Voer dus verstandig en voer met legale 
middelen. 

Vorig jaar werd er in het jaarverslag al aandacht 
besteed aan het gebruik van een bellyboot. Ook dit 
jaar blijkt dat het nog niet goed duidelijk is waar 
men mag varen met een bellyboot. Op de openbare 
vaarwateren (de Maas en scheepvaartkanalen) mag 
men niet varen met een niet-gemotoriseerde vaartuig. 
Een bellyboot moet dus voorzien zijn van een motor 
wanneer men op de vaarwateren wil gaan vissen. 
Het vissen met een niet-gemotoriseerd vaartuig op 
de vaarwateren brengt grote risico’s en gevaren met 
zich mee. Men kan bijvoorbeeld niet op tijd uitwijken 
voor een ander vaartuig met alle risico’s van dien. 

Tijdens de controles heeft de Groene Brigade 
geconstateerd dat veel sportvissers die vissen 
vanuit de boot, geen reddingsvesten gebruikten bij 
slechte weersomstandigheden. Het dragen van een 
reddingsvest is niet verplicht maar toch is het wel 
te adviseren. Wanneer men over boord slaat, is 
verdrinking een wezenlijk risico. Een reddingsvest 
kan daarom levensreddend zijn. Ook dit jaar is er 
weer een visser, zonder reddingsvest, vanuit zijn boot 
te water geraakt en verdronken. 

Landelijke controledagen
In 2016 hebben voor de derde keer de landelijke 
controledagen plaatsgevonden. Deze vonden plaats 
op 11 en 12 juni. Alle sportvisserijfederaties namen 
deel, waaronder ook Sportvisserij Limburg met BOA’s 
van de Groene Brigade en haar federatiecontroleurs. 
Ook zijn hengelsportverenigingen en opsporings-
ambtenaren van andere instanties gevraagd om 
tijdens deze controledagen extra te controleren op 
visdocumenten.
De deelname van de verenigingen aan deze dagen 
is erg belangrijk, omdat dit bijdraagt aan de 
samenwerking met de federatie, het vergroten van 
het totale controlegebied en er wordt bijgedragen 
aan het imago van de gehele georganiseerde 
sportvisserij. Het betrof een preventieve controle. 
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Naast de controle op visdocumenten stond ook de 
rol van de controleur als ambassadeur en voorlichter 
centraal. Dit draagt namelijk positief bij aan het 
behoud van leden, ledenwerving en het functioneren 
van de hengelsportvereniging als basis voor de 
georganiseerde sportvisserij.
In het kader van deze controledagen zijn verschillende 
partijen op pad gegaan om extra te controleren op 
visdocumenten. Helaas was er weinig respons van de 
verenigingen om mee te doen aan deze dagen. De 
verenigingen die wel deelnamen, hebben laten weten 
dat er relatief weinig tot geen sportvissers aanwezig 
waren aan de waterkant. 
Ook in 2017 gaan de controledagen weer plaatsvinden. 
Sportvisserij Limburg pleit er voor om de deelname 
aan deze controledagen te stimuleren en te vergroten. 
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5.  Wedstrijden 
Federatief Clubkampioenschap 
Sportvisserij Limburg organiseerde in 2016 voor de 
tweede keer het Federatief Clubkampioenschap. 
Tijdens de voorrondes, die door de deelnemende 
verenigingen zelf worden georganiseerd, bleek dat het 
vissen in teams voor een gevoel van saamhorigheid 
en mooie wedstrijden zorgt. Daarnaast leren de 
deelnemers tijdens de voorrondes ook de andere 
verenigingen beter kennen.
Na een enerverende voorronde wisten HSV Sint 
Petrus uit Linne, HSV De Noordervaart uit Meijel 
en	 HSV	 Leudal	 uit	 Heythuysen	 een	 finaleplek	 te	
bemachtigen.	 Deze	 finale	 werd	 door	 Sportvisserij	
Limburg	 in	 overleg	 met	 de	 gekwalificeerde	
verenigingen georganiseerd en vond plaats op 
zondag 23 oktober aan het Lateraalkanaal bij Born. 
De uitreiking van de deelnemerskaarten vond plaats 
in café Het Veerhuis in Buggenum. Ondanks de 
dichte mist wisten de deelnemers het lokaal gelukkig 
zonder problemen te vinden. Om 10 uur klonk het 
startsignaal en de eerste vissen werden al snel 
gevangen. Aan het begin van de wedstrijd deden 
de verenigingen nog weinig voor elkaar onder, maar 
naarmate de wedstrijd vorderde bleek dat HSV Sint 
Petrus gestaag een voorsprong opbouwde die niet 
meer uit handen werd gegeven. 

Uitslag Federatief Clubkampioenschap 
1. HSV Sint Petrus, Linne met 68 punten 
2. HSV De Noordervaart uit Meijel met 37 punten 
3. HSV Leudal uit Heythuysen met 27 punten 

Landelijke finale Federatief 
Clubkampioenschap 
Op zaterdag 29 oktober werd er voor de eerste  
keer	 een	 landelijke	 finale	 van	 het	 Federatief	
Clubkampioenschap gehouden. Vertegenwoordigende 
hengelsportverenigingen van 6 van de 7 landelijke 
hengelsportfederaties namen deel aan de wedstrijd. 
De	finale	werd	gevist	aan	het	Noord-Hollands	Kanaal	
bij Purmerend. De wedstrijd werd gevist in voor de 
tijd van het jaar schitterende weersomstandigheden, 
met temperaturen van boven de 15 graden Celsius.  
Elke vereniging mocht met maximaal 25 vissers 
deelnemen. In totaal namen 95 vissers deel aan de 
wedstrijd. HSV St. Petrus uit Linne nam deel met 

8 vissers en was helaas niet opgewassen tegen 
de verenigingen die met meer vissers aantraden. 
Uiteindelijk eindigde HSV St. Petrus op een 
verdienstelijke 4e plaats. 
 
Selectiewedstrijd Feeder 
De Selectiewedstrijd Feeder werd op 2 juli gevist aan 
het Lateraalkanaal. Het parcours werd ’s morgens 
vroeg uitgezet door leden van de Projectgroep 
wedstrijden. Tijdens de wedstrijd werd al snel 
duidelijk dat er deze dag geen wonderbaarlijke 
vangsten gedaan zouden worden. Veelal kleine 
blieken, voorntjes, baarsjes en de onvermijdelijke 
grondels vormden de buit. Uitzondering hierop was 
Louis Briels van HSV Leudal die met kop en schouder 
boven iedereen uitstak. Na twee uurtjes geduldig 
wachten en stug zijn tactiek volhouden, begon 
de vis op zijn plek te azen en hield niet meer op. 
Resultaat was een vangst van 11.105 gram. Voor het 
Lateraalkanaal een topgewicht waarmee hij groots 
de titel van Limburgs Kampioen Feedervissen in de 
wacht sleepte. 

Uitslag Feeder 
1. Louis Briels 
 HSV Leudal, Heythuysen 
2. Gerrit Janssen
 HSV Leudal, Heythuysen
3. Marcel Van de Voort, HSV Leudal
 HSV Leudal, Heythuysen

Selectiewedstrijd Senioren 
(55- en 55+) 
Op zaterdag 9 juli 2016 vond de Selectiewedstrijd 
Senioren plaats aan het Lateraalkanaal. Voor de 
eerste keer werd er in 2 senioren categorieën gevist, 
namelijk de 55- en de 55+. 
De vis liet zich tijdens deze wedstrijd helaas maar 
moeilijk vangen. De vangst bestond grotendeels uit 
zwartbekgrondel. Her en der werd er ook een enkele 
voorn en bliek gevangen. Na 4 uur geconcentreerd 
doorvissen werd de wedstrijd bij de 55- werd  met 
1.500 gram gewonnen door Charlie van Rhee van 
HSV De Noordervaart uit Meijel. Charlie wist net als 
in 2015 federatiekampioen te worden, hetgeen de 
prestatie nog meer glans gaf.  

21



Jaarverslag 2016 Sportvisserij Limburg

Ook bij de 55-plussers, die een klein stukje verder 
dan de senioren visten, was het een taaie wedstrijd. 
Uiteindelijk wist Frans van Deur van HSV St. Petrus 
Linne met 1.635 gram de titel voor zich op te eisen. 

Uitslag 55- 
1. Charlie van Rhee
 HSV De Noordervaart, Meijel
2. Leon Maessen
 HSV Venbergen, Valkenswaard
3. Richard Feller 
 HSV St. Jan, Echt 

Uitslag 55+
1. Frans van Deur
 HSV Sint Petrus, Linne
2. Jos Bastiaans
 HSV Ons Genoegen, Roermond
3. Benny Koeyvoets
 HSV Leudal, Heythuysen

NK Zoetwatervissen Senioren
Dit jaar werd het NK Zoetwatervissen Senioren 
georganiseerd aan het Noord-Hollandskanaal. De 
vissers die Sportvisserij Limburg vertegenwoordigden 
presteerden goed op het NK. Richard Feller van 
HSV St. Jan uit Echt won zijn vak en eindigde in de 
totaaluitslag als tweede.
 
Evaluatiebijeenkomst wedstrijden
Met ingang van 2016 is het nieuwe beleidsplan 
wedstrijden van Sportvisserij Nederland “Als team 
naar de top” van kracht. Het doel van dit beleidsplan 
is het op poten zetten van een wedstrijdstructuur die 
gebaseerd is op teamvissen. Daarnaast moeten de 
wedstrijden toegankelijk zijn voor alle wedstrijdvissers, 
waarbij er samenhang is tussen lokaal, regionaal en 
nationaal wedstrijdvissen.
Door de invoering van het beleidsplan gingen ook 
de federatieve wedstrijden op de schop. Zo verviel 
de korpsenwedstrijd, mocht jeugd niet meer met de 
volwassenen meevissen en werden de senioren op 
hun beurt in twee categorieën (55+ en 55-) ingedeeld. 
Na de selectiewedstrijden werd al snel duidelijk dat het 
aantal deelnemers bij de senioren beduidend lager lag 
dan tijdens de voorgaande jaren. Hetgeen aanleiding 
gaf tot organisatie van de evaluatiebijeenkomst.

Op 12 september 2016 werd er door Sportvisserij 
Limburg een evaluatiebijeenkomst wedstrijden 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst 
konden wedstrijdvissers, wedstrijdcommissies en 
hengelsportverenigingen hun zegje doen over de 
huidige opzet van de federatieve selectiewedstrijden. 
Met bijna 40 deelnemers was deze bijeenkomst een 
groot succes.
Tijdens de bijeenkomst werd in kleinere groepen 
gediscussieerd over de oorzaken van de teruglopende 
deelnemersaantallen. Ook werden verbeterpunten 
geformuleerd, waardoor deelname aan toekomstige 
federatieve viswedstrijden gestimuleerd kan worden. 
Uit de vergadering bleek onder andere dat herinvoeren 
van korpsvissen, laagdrempeliger maken van de 
wedstrijden door versimpeling van de reglementen 
en vissen op makkelijk te bereiken locaties kan 
zorgen voor meer deelnemers. Ook de optie om de 
selectiewedstrijden regionaal op vijvers te vissen 
kwam aan bod en is gezien de teruglopende visstand 
in onze rivieren en kanalen zeer interessant.
De tijdens de vergadering aangedragen voorstellen 
werden meegenomen naar het breedtesportoverleg 
van Sportvisserij Nederland, waarna er door de 
Projectgroep Wedstrijden een opzet voor 2017 werd 
gemaakt. Als gevolg van de evaluatiebijeenkomst 
staan het federatief kampioenschap Korpsen en ook 
het NK Korpsen weer op de agenda. Ook de opzet van 
het Limburgs kampioenschap dobbervissen is naar 
aanleiding van de evaluatiebijeenkomst wedstrijden 
gewijzigd; in 2017 wordt er namelijk gevist op vijvers. 
De voorrondes van dit kampioenschap gaan verspreid 
over de provincie plaatsvinden.
Hopelijk leidt de gewijzigde opzet van de federatieve 
wedstrijden tot een zo optimaal mogelijk aantal 
deelnemers.
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Sportvisserij Limburg streeft er naar om voor 
sportvissers zo veel mogelijk viswater beschikbaar 
te stellen met uniforme regels en zo min mogelijk 
beperkingen. Dit doet zij door het werven, huren 
en kopen van (heerlijke) visrechten. De meeste 
visrechten zijn verkregen uit huur en op delen van de 
Maas heeft Sportvisserij Limburg  heerlijke visrechten 
in bezit. Deze wateren stelt Sportvisserij Limburg 
beschikbaar aan sportvissers door deze op te nemen 
in de Gezamenlijk Lijst van Nederlandse Viswateren. 
Daarnaast zijn er nog verenigingen en gemeenten 
die Sportvisserij Limburg machtigen om viswater in 
te brengen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren.

Om deze visrechten te verkrijgen, maar ook om te 
behouden werkt Sportvisserij Limburg veel samen 
met de eigenaren. Dit is een continu proces waarbij 
er regelmatig overleggen plaatsvinden tussen 
Sportvisserij Limburg en partijen als Rijkswaterstaat, 
Stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, 
gemeenten maar ook particulieren en 
hengelsportverenigingen. 
Dat er met zoveel verschillende partijen wordt 
samengewerkt maakt het allemaal gecompliceerd. 
Door alle verschillende belangen van de partijen 
worden visrechten niet allemaal onder dezelfde 
voorwaarden verhuurd. Hierdoor kunnen niet overal 
dezelfde voorwaarden voor het vissen gelden. 
Door de dialoog te voeren en samen te werken 
met verschillende organisaties en partijen hoopt 
Sportvisserij Limburg het nachtvissen, de derde 
hengel toestemming en het gebruik van een tent/
schuilmiddel tijdens het vissen in zoveel mogelijk 
wateren wel mogelijk te maken.

Ook in 2016 is Sportvisserij Limburg druk bezig 
geweest om meer viswater beschikbaar te krijgen 
en om beperkende voorwaarden op te heffen. Bij 
verschillende instanties is er onderhandeld om 
bijvoorbeeld de derde hengel of het nachtvissen 
op een water mogelijk te maken. Daarnaast zijn de 
visrechten van Sportvisserij Limburg onder de loep 
genomen en hebben, op basis daarvan, aanpassingen 
kunnen plaatsvinden op de VISplanner en de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

6.  Visrechten 
Daarnaast hebben er met verschillende organisaties 
gesprekken plaatsgevonden. Naar aanleiding van 
deze gesprekken zullen er in 2017 nog tal van 
aanpassingen komen binnen de Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse Viswateren. Daarnaast blijft 
Sportvisserij Limburg nauw controle houden over 
haar visrechten en heeft hierbij ondersteuning van 
juristen van Sportvisserij Nederland. Hierdoor kan 
er bij juridische vraagstukken snel en deskundig 
gehandeld worden. 

Vergoedingen inbreng viswateren
Sportvisserij Limburg biedt vergoedingen aan 
verenigingen voor het inbrengen van hun viswater. 
Afgelopen jaar heeft Sportvisserij Limburg deze 
vergoedingen onder de loep genomen. 
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7.  Adviezen en begeleiding 
Werkgroep Oude Beemden
In Venlo ligt de vijver de Oude Beemden prachtig 
gelegen langs de Maas. Sportvisserij Limburg 
is visrechthebbende op deze vijver en stelt deze 
beschikbaar aan de sportvissers. Daarnaast 
maakt  Kanovereniging De Viking gebruik van 
deze vijver als oefenveld en wordt er in het 
gebied gerecreëerd door de lokale bevolking. In 
het kader van het Project Stroomlijn hebben ze 
in 2016 snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en zal 
er in 2017 graafwerkzaamheden plaatsvinden 
om de doorstroming van de Maas bij hoogwater 
te verbeteren. De kanovereniging, Sportvisserij 
Limburg en het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid 
hebben hun handen in elkaar geslagen om mogelijk 
te maken dat er in de geplande werkzaamheden de 
belangen van alle partijen worden meegenomen. 
Naar aanleiding van het verzoek die de partijen 
hadden ingediend bij Arcadis (de uitvoerder) wordt 
de vijver binnenkort vergroot en wordt het nieuwe 
deel van de vijver twee maal dieper gemaakt dan 
wat oorspronkelijk gepland was. 

Verbetering sportvisserijmogelijk-
heden en bereikbaarheid
Sportvisserij Limburg zet zich in om de bereikbaarheid 
van haar viswateren te verbeteren en om meer 
sportvisserijmogelijkheden te creëren. Sportvisserij 
Limburg heeft daarom in 2016 snoeiwerk-zaamheden 
laten uitvoeren aan het Lateraalkanaal en aan de 
Bunkerhaven om de wedstrijdtrajecten begaanbaar 
te maken en te onderhouden. Daarnaast heeft 
Sportvisserij Limburg een bijdrage geleverd aan een 
nieuwe openbare botenhelling in Lottum. Sportvisserij 
Limburg voert constant dialoog met verschillende 
terreineigenaren om de bereikbaarheid te verbeteren 
en om meer sportvisserijmogelijkheden te creëren. 

Beveroverlast
Diverse Limburgse verenigingen hebben te maken 
met overlast die wordt veroorzaakt door bevers. Bij 
deze overlast moet er vooral worden gedacht aan het 
ondergraven van oevers en het beschadigen of opeten 
van houtige oevervegetatie. De beverpopulatie is het 
laatste jaar dusdanig in omvang toegenomen dat ook 
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het Waterschap Limburg veel schade door bevers 
ondervindt.
Momenteel werkt de Faunabeheereenheid Limburg 
in samenwerking met belanghebbenden uit 
verschillende sectoren aan het opstellen van een 
beverbeheerplan. Dit beverbeheerplan draagt bij 
aan een beverpopulatie die op een duurzame manier 
beheert gaat worden.

Karpervijvers
Vanwege de teruglopende visstand in de 
Nederlandse kanalen, rivieren en beken zet 
Sportvisserij Nederland in op karpervijvers naar 
Engels voorbeeld. Deze vijvers worden bepoot met 
kweekkarper van ongeveer 1 kg. Deze sterke vissen 
vormen mooie sport aan licht materiaal en zijn tevens 
‘aalscholverproof’. In het najaar van 2016 werden er 
door Sportvisserij Nederland twee informatieavonden 
gegeven. Op deze avonden kregen Limburgse 
verenigingen uitleg met betrekking tot het inrichten 
en beheren van karpervijvers. Zeker voor vele 
Limburgse verenigingen zijn de karpervijvers een 

interessant concept; veel Limburgse verenigingen 
vissen immers op vijvers.

Karperproject
In 2016 werd De KSN Regio Limburg nieuw leven 
ingeblazen. Sportvisserij Limburg en De KSN gaan 
zich samen inzetten voor een goed karperbestand in 
de Limburgse rivieren en kanalen. Om de intenties 
kracht bij te zetten werd er een overeenkomst voor 
drie jaar aangegaan. Gedurende deze 3 jaar worden 
er karpers uitgezet op plaatsen die door De KSN 
in samenspraak met Sportvisserij Limburg worden 
bepaald.
Na toestemming van Rijkswaterstaat zijn de eerste 
karpers inmiddels in de Limburgse wateren uitgezet.  

Kweekvis
Is het wel of is het geen kweekvis? Deze vraag 
stond centraal in de discussie omtrent het wel of 
niet blijven verlenen van subsidie op kweekvis. 
Helaas is Sportvisserij Limburg tot de conclusie 
gekomen dat de meeste vis die als kweekvis wordt 
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aangeboden, geen kweekvis is. De vissen worden 
veelal door beroepsvissers in Nederlandse waterlopen 
gevangen en vervolgens doorverkocht, uiteindelijk 
wordt de vis als kweekvis verkocht aan Nederlandse 
hengelsportverenigingen. Gelet op de slechte staat van 
de visstand in de meeste Nederlandse grote wateren 
heeft dit gegeven Sportvisserij Limburg doen besluiten 
om geen subsidie meer te verlenen op deze kweekvis.

Noordervaart
Er	 staan	 flinke	 ontwikkelingen	 te	 wachten	 aan	 de	
Noordervaart. Rijkswaterstaat gaat maatregelen 
en onderhoud laten treffen aan de Noordervaart 
en daarbinnen liggen mogelijk meekoppelkansen 
voor de sportvisserij. Op 6 juni 2016 is in Meijel een 
bijeenkomst gehouden om deze meekoppelkansen 
te bespreken en zijn de plannen gepresenteerd. 
Zo behoren het ontwikkelen van een prachtig 
wedstrijdtraject of het realiseren van mooie visplekken 
tot de opties. In 2017 zal hier nadere invulling aan 
worden gegeven. 

Privatisering en verplaatsen hengel-
sportverenigingen Horst aan de Maas
Al jaren zijn de gemeente Horst aan de Maas en 
de hengelsportverenigingen in die gemeente druk 
in overleg in het kader van het “privatiseren van 
de hengelsport”. Hierbij is het de bedoeling dat de 
gemeente het beheer van de gemeentelijke visvijvers 
overdraagt aan de hengelsportverenigingen. In 2016 
zijn	 er	 in	 dit	 proces	 flinke	 stappen	 gezet.	 Zo	 zijn	
de huurovereenkomsten voor de visrechten en de 
overeenkomsten voor het beheer goed bevonden. In 
2017 zal er een stichting worden opgericht die het 
beheer op alle visvijvers gaat regelen en worden 
de overeenkomsten ondertekend. Dit moeizame 
proces is goed verlopen mede door ondersteuning 
en begeleiding van Martin Hoorweg van Sportvisserij 
Nederland. 

Advies HSV De Peel Deurne
In november 2016 werd gestart met een onderzoek 
naar de visvangsten op de verenigingswateren 
van HSV De Peel in Deurne. Het advies zal zich 
toespitsen op de inrichting en het beheer van de 
diverse wateren door HSV De Peel.
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8. Personalia, project- en werkgroepen

Federatiebestuur 
De heer Theo Wilken  Voorzitter
De heer Gerard Heijthuisen Penningmeester
De heer Dieter Breuer Secretaris
De heer Theo Hendriks Bestuurslid 
De heer Thijs Belgers Bestuurslid
Mevrouw Cornel van Schayck Bestuurslid
De heer Didier Lemmens  Bestuurslid 

Bureaumedewerkers 
Mevrouw Marjo Graus Administratief / secretarieel medewerkster 
  vanaf 1 september
Mevrouw Patricia Koelen Secretaresse / bureaucoördinator
Mevrouw Cindy Lemmens Communicatiemedewerker tot 1 april
De heer Ramon Pasmans Adviseur beleid ingaande 1 september
De heer Ben Willems Adviseur projecten ingaande 1 mei 2016
 
Arbitragecommissie 
De heer Thijs Killaars Voorzitter
De heer Gerrit Haas 
De heer Jo Smeets  

Decoratiecollege 
De heer Dieter Breuer  Voorzitter 
De heer Hans van den Akker 
De heer Chris Arets 
De heer Cor Cornelissen
De heer Jo Smeets 
De heer Ger Timmermans 
Mevrouw Patricia Koelen Secretariële ondersteuning
  
Projectgroep Wedstrijden 
De heer Theo Wilken  Voorzitter
De heer Frans van Deur Vanaf 1 september
De heer Frank Gommans  Vanaf 1 september
De heer Gerrit Haas  
De heer Kees Kneppers  
De heer Piet Knoben 
De heer Albert Reuvers 
De heer Har Slabbers 
De heer Joep Vissers 
De heer Frank Vossen  
Mevrouw Cindy Lemmens  Secretariële ondersteuning tot 1 april 
De heer Ramon Pasmans Projectondersteuning vanaf 1 september 
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Projectgroep Grensmaas  
De heer Theo Wilken Voorzitter
De heer Hub Janssen 
De heer Ed Vossen 
De heer Pierre Wagemans  
 
Projectgroep Grensmaas Gezond  
Mevrouw Cornel van Schayck Voorzitter
De heer Thijs Belgers  
De heer Niels Brevé  Ondersteuning Sportvisserij Nederland
De heer Eddy Hermans 
De heer Didier Lemmens 
De heer Franklin Moquette 
De heer Hans Oyen  
Mevrouw Josje Peters Ondersteuning Sportvisserij Nederland
De heer Sjouke Soepboer 
De heer Hub Janssen 
De heer David Vertegaal  Externe adviseur
 
Projectgroep Maasplassen 
De heer Theo Wilken  Voorzitter 
De heer Thijs Belgers  
De heer Gerrit Haas  
De heer Hans Stevens 
De heer Ger Timmermans 
 
Werkgroep Beleidsplan 
Mevrouw Cornel van Schayck Voorzitter
De heer Theo Hendriks 
Mevrouw Cindy Lemmens Secretariële ondersteuning
De heer Joseph Majoie Adviseur Huis voor de Sport
 
Actiecomité Waterkracht 
Mevrouw Cornel van Schayck
De heer Thijs Belgers 
De heer Fred Bloot
De heer Gerard de Laak
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