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'Mijn klasgenoten vinden
het altijd leuk om
de uitslagen van
de wedstrijden te
horen'

kunnen stellen en veel tips van hem gekregen.” Op basis van zijn prestaties werd
Teun samen met vijf andere Limburgse
jeugdvissers uitgenodigd om deel te nemen aan de Landelijke U14 Clinic aan de
Arkervaart in Nijkerk. Die clinic was voor
de bondscoaches een ideale gelegenheid
om jong talent te scouten. “Er werd uitvoerig gekeken naar hoe je viste. Natuurlijk
wilde ik mezelf graag bewijzen en ik heb
dan ook de hele dag mijn uiterste best gedaan.”

JAN VAN SCHENDEL

Dit jaar werd Teun kampioen van Limburg in de Ccategorie.

Daarna was het afwachten of hij zou worden geselecteerd voor de Internationale
U14 Clinic, waar slechts plek was voor een
handjevol talentvolle jeugdvissers. “Dat
was zo spannend! Elk uur checkte ik mijn

Teun in actie tijdens de Limburg Cup.

TEUN JANSSEN, LIMBURGS
WEDSTRIJDTALENT
Teun Janssen is pas 12 jaar, maar nu al een van de meest fanatieke
jeugdvissers in Limburg. Dit jaar werd Teun niet alleen Limburgs Kampioen, maar was hij ook de enige Limburgse jeugdvisser die zich wist
te kwalificeren voor alle drie de ronden van de talentenclinics van
Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland.
DOOR: CINDY LEMMENS

T

eun is een sportvisser in hart en
nieren. Al van jongs af aan. “Toen
ik net kon lopen, ben ik begonnen
met vissen”, zegt het jeugdlid van HSV De
Karper uit Lomm. Het liefst zou hij elke
dag aan de waterkant zitten. “Zo vaak als
ik kan; zelfs als het regent. Dat maakt me
niks uit, zolang ik maar kan vissen.” Het
is dan ook niet vreemd dat Teun fanatiek
wedstrijden ging vissen zodra hij oud genoeg was om deel te nemen. “Het is na-
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tuurlijk altijd leuk om een prijs te winnen,
maar ik hou vooral van de spanning. Je
weet van tevoren nooit wat je gaat vangen. Als het eindsignaal klinkt en het
net boven water komt, ben ik altijd heel
nieuwsgierig.”

LIMBURGS KAMPIOEN
Voorafgaand aan een wedstrijd gaat Teun
vaak alvast een keer trainen op het wedstrijdwater. Die investering loont: dit jaar

won hij de Noord-Limburg Cup en een
week later werd hij Limburgs Kampioen in
de C-categorie. “Dat is nu al één van mijn
mooiste herinneringen. Hoewel ik er hard
voor heb getraind, had ik niet verwacht
kampioen van Limburg te worden.” In zijn
klas volgen ze de verrichtingen van Teun
op de voet. “Mijn klasgenoten vinden het
altijd leuk om de uitslagen van de wedstrijden te horen. En als ik een prijs heb gewonnen, vraagt de juf of ik die mee naar school
wil nemen.” De bekers die hij dit jaar won,
werden alsmaar groter. “Ze stonden er allemaal van te kijken hoe groot de beker van
het Limburgs Kampioenschap is.” Maar hoe
groot de bekers ook zijn, het Delftsblauwe
bord voor de winnaar blijft toch net iets
mooier. “Dat is traditie en hoort er echt bij.
Het is heel speciaal en heeft een mooi plekje op de kast gekregen.”

idool Jan van Schendel. “Die zag ik altijd in
de visbladen staan en toen mocht ik opeens samen met hem vissen. Dat was echt
een grote droom die uitkwam.”

TEAM LIMBURG
In aanloop naar het NK Junioren werd
er door de Projectgroep Wedstrijden van
Sportvisserij Limburg een speciale trainingsdag georganiseerd bij het wedstrijdwater. Dit jaar was dat de Urkervaart bij
Tollebeek. De jongens konden het water
goed verkennen en verschillende technieken uitproberen. “Van Team Limburg ken
ik vrijwel alle vissers. Het is heel leuk om
met elkaar te vissen en nu we ook met
elkaar trainen, is het net alsof je in een
hecht voetbalteam zit. Natuurlijk wil je als
wedstrijdvisser zo hoog mogelijk eindigen
in het klassement, maar als een andere
visser uit Team Limburg een podiumplaats
weet te bereiken, vind ik dat ook heel
leuk.” De leden van Team Limburg kregen
allemaal een leefnet, speciaal ontworpen
shirt en een pet van Sportvisserij Limburg.
“Dat vond ik geweldig. We waren zo een
echte eenheid. Je kon van een afstandje
al aan de blauwe kleur herkennen wie bij
Team Limburg hoorde.”

TOEKOMSTDROMEN

Samen vissen met Jan van Schendel bij de Internationale U14 Clinic.

MASTERCLASS U14
Als fanatiek wedstrijdvisser was Teun uiteraard ook van de partij bij de Masterclass U14 die Sportvisserij Limburg dit jaar
voor het eerst organiseerde aan visvijver
De Donk in Meijel. Voor jong wedstrijdtalent was dit een mogelijkheid om zichzelf
in de kijker te vissen én te leren van topwedstrijdvissers als Dieter Friederichs en
Ramon Pasmans. “Dieter is al jaren een
voorbeeld voor me”, zegt Teun. “Tijdens
de masterclass heb ik hem al mijn vragen

mailbox.” Maar na al dat wachten kwam
dan toch uiteindelijk de verlossende mail
met een uitnodiging voor de Internationale U14 Clinic. Teun wist zich hier als enige
Limburger voor te kwalificeren. Tijdens de
Internationale U14 Clinic aan een visvijver in België werd iedere jeugdvisser gekoppeld aan een ervaren wedstrijdvisser.
Dit om zo één op één zo veel mogelijk te
kunnen leren van deze toppers. Voor Teun
werd deze dag nog specialer dan hij al was
toen hij werd gekoppeld aan zijn grote

Wedstrijdspanning kent Teun niet. “Van
klamme zweethanden heb ik geen last.
Plezier en genieten van wat de wedstrijd
brengt, staan bij mij voorop. Bovendien
doe je zo veel ervaring op.” Vorig jaar viste Teun zijn eerste NK Junioren en werd
hij knap vierde. Dit jaar eindigde hij op
de achtste plaats. “Er doen zoveel goede
vissers mee, maar ik weet dat ik het in
me heb om ook een keer op het podium
te staan. Daar ga ik voor.” Om die ambitie waar te maken gaat hij meedoen aan
de Nationale Topcompetitie. “Zo kan ik
nog meer ervaring opdoen.” Uiteindelijk zijn een zege op een NK en deelname
aan een WK het doel. “En ik droom ervan
om een keer mee te mogen doen aan een
wedstrijd als Fish ‘O’ Mania.” Wie weet
zien we Teun ooit nog op RTL 7 en geeft
hij over een aantal jaren zelf een masterclass aan jonge vistalenten. “Dat zou mooi
zijn, maar daar moet je niet zomaar vanuit
gaan”, zegt hij lachend. “Het zijn in ieder
geval mooie dromen om na te streven en
hard voor te trainen.”
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MEESTERLIJK VISSEN

'Ik kan
iedereen die de
hengelsport een
warm hart toedraagt
aanbevelen om
Vismeester te
worden'

Har Slabbers is al ruim 30 jaar een gedreven wedstrijdvisser.
De kennis en ervaringen die hij in al die jaren heeft opgedaan
wil hij graag delen met de sportvissers van de toekomst. En
hoe kun je dat nu beter doen dan als vismeester?
DOOR: CINDY LEMMENS

ring van een kind. Ze zijn vaak nog niet
bekend met de onderwaterwereld. Ze verbazen zich over hoe groot vissen kunnen
worden en hoe ze er uitzien. Als ze dan ook
nog eens zelf een visje vangen en vast mogen houden, is de ervaring compleet. Al
wordt er af en toe ook heel hard bij gegild.”

NIEUWE AANWAS

kinderen helemaal het einde.”

Bij de visexcursie komen ook vrijwilligers
van de lokale hengelsportvereniging helpen. “Het is soms lastig om voldoende mensen bij elkaar te krijgen, maar tot nu toe zijn
gelukkig alle vislessen doorgegaan.” Zodra
de vrijwilligers merken hoe gedreven de
kinderen zijn, vinden ze het geweldig om
hier deel van uit te maken. En het levert de
vereniging vaak nieuwe jeugdleden op. “Bij
mijn vereniging, HSV St. Petrus uit Linne,
hebben we al elf nieuwe jeugdleden mogen
verwelkomen. Na de visles zijn kinderen
vaak enthousiast en willen ze meer informatie over het sportvissen.” Het is daarbij wel van belang om de kinderen die lid
worden bij een vereniging – soms via een
gratis jeugdvergunning die na een visles
wordt uitgedeeld – verder worden begeleid.
“Eigenlijk zou elke vereniging een viscoach
moeten hebben die actief en doelgericht
met de jeugd aan de slag gaat. Wie de jeugd
heeft, heeft immers de toekomst!”

NAAR DE WATERKANT

WARM AANBEVOLEN

In de middag is het tijd voor het praktijkgedeelte: zelf vissen! “Als wedstrijdvisser heb
ik veel kennis in huis die hierbij goed van
pas komt. Als de vissen niet meteen willen bijten, weet ik meestal wel een truc om
toch een visje te kunnen vangen. Dit draagt
bij aan het succes van de visles. Ook leren
de kinderen zo dat sportvissen niet alleen
maar afwachten is, maar dat je actief bezig moet zijn.” De reacties van de leerlingen
aan de waterkant geven Har veel voldoening. “Er is niets mooiers dan de verwonde-

“Ik kan iedereen die de hengelsport een
warm hart toedraagt aanbevelen om vismeester te worden. Je moet het vooral leuk
vinden om met kinderen te werken en spelenderwijs je verhaal kunnen overbrengen.
Niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd
om een verhaal uit de doeken te doen als
er dertig paar kinderoogjes je aanstaren.”
Geïnteresseerde sportvissers die twijfelen,
kunnen ook een dag meelopen. “Ik weet zeker dat je dan denkt: potverdorie, dat lijkt
me sjiek om te doen!”

Har Slabbers geeft tijdens een visles uitleg over het onthaken.

Word zelf Vismeester!
Wil jij net als Har kinderen enthousiasmeren voor de hengelsport?
Dan is de gratis eendaagse cursus Vismeester echt iets voor jou!
Neem voor meer informatie contact op met Sportvisserij Limburg
via info@sportvisserijlimburg.nl of 047 5350053.

Na het theoriegedeelte in de ochtend, wordt er ’s middags gevist.

T

oen Har nog een klein manneke van
4 jaar was, begon hij al met vissen.
“Ik ben opgegroeid in een echte vissersfamilie. Regelmatig pakte ik stiekem
een hengel van mijn vader en sprintte ik
naar de beek in de buurt van ons huis. Daar
zat ik dan uren te vissen. Als mijn moeder
na een tijdje kwam kijken wat ik uitspookte, kon ze nog net mijn krijtwitte haren boven het hoge gras zien uitkomen.”

GEHEIM
In de tijd dat Har leerde vissen, waren er
nog geen viscoaches of vismeesters. “Vroeger heb ik nooit begeleiding gehad van-
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uit een hengelsportvereniging. Die waren
daar toen nog niet mee bezig. Kennis en
tips werden niet met elkaar gedeeld. Dat
bleef geheim. Je moest je ogen en oren goed
de kost geven om toch iets te kunnen opsteken.” Tegenwoordig is dat gelukkig wel
anders. Sportvisserij Limburg organiseert
bijvoorbeeld vislessen op basisscholen. Zo
kunnen leerlingen in groep 7 of 8 kennismaken met de onderwaterwereld en het
sportvissen als hobby.

GROTE VRAAG
De vraag naar vislessen groeit sterk in Limburg. Nadat het vislesseizoen meestal in

maart start, liep het dit jaar voor het eerst
tot oktober door omdat er zoveel aanvragen
van scholen kwamen. Momenteel verzorgen slechts twee vismeesters alle vislessen
in de hele provincie. “Het zou fantastisch
zijn als er meer vismeesters actief worden”,
zegt Slabbers. “Dan kunnen we het bereik
vergroten.” Een vismeester kan zelf aan
Sportvisserij Limburg doorgeven hoeveel
vislessen hij kan geven. “Ik doe het naast
mijn baan en lever hier regelmatig verlofdagen voor in. Maar dat heb ik er zeker voor
over. Het is echt heel leuk om de jeugd op
weg te helpen bij hun eerste stappen in de
sportvisserij.”

THEORIE EN BIOLOGIE
Maar hoe ziet een visles er nu eigenlijk uit?
Die begint met een theoriegedeelte. In deze
complete biologieles leren kinderen alles
over vissen en hun leefomgeving. Het uitgebreide lespakket en de benodigde materialen worden geleverd door Sportvisserij
Nederland. “Hier geef ik zelf kleur aan met
mijn praatje. De interactie met de kinderen
is super. Met name bij de opdrachten die ze
moeten uitvoeren.” Zo wordt er met zoekkaarten aandacht besteed aan visherkenning. Daarnaast wordt het verantwoord
onthaken van een vis geoefend met kunstvisjes en een hakensteker. “Dit vinden de
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bijﬂitsen, maakt Jos niet vaak. “Dat is ook
mooi, maar ik teken de vissen toch liever.”
Daarnaast observeert hij ook graag vogels,
vlinders, insecten en amfibieën en bestudeert hij de groei van waterplanten.

THUISWERK

JOS TEKENT ER OP LOS
“In mei leggen alle vogels een ei en worden de eerste lammetjes geboren. Maar er gebeurt
zoveel meer in de ﬂora en fauna waar we veelal geen idee van hebben. Iemand die heel
veel weet over die bloemetjes en bijtjes is Jos Jessen (56) uit Susteren.” Zo begon afgelopen
jaar de reportage van het televisieprogramma Man Bijt Hond over de observatieonderzoeken en tekeningen van dit bijzondere natuurmens.
DOOR: CINDY LEMMENS

A

ls je het huis van Jos Jessen binnenloopt, kijk je je ogen uit. De
deuren en kasten zijn volgeplakt
met zelfgetekende vissenposters. Op de
keukentafel liggen honderden kleurpotloden, notitieboeken boordevol aantekeningen en enorme stapels schetsen en
vistekeningen. Op de televisiekast staat
een foto van Vis TV. “Dat vind ik een interessant programma. Het is heel mooi
om te volgen welke wateren Ed en Marco
allemaal opzoeken en wat ze daar tegen-
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komen. Erg inspirerend.” Iets verderop
in de kamer staan twee grote aquariums met kleine blankvoorns en zeldzame moerasslakken. Als je door het raampje de tuin inkijkt, zie je een prachtige,
visrijke vijver die Jos zo natuurlijk mogelijk heeft ingericht met diverse waterplanten. Iets verderop in zijn tuin heeft
hij ook nog een moerasvijver aangelegd,
waar diverse kikkersoorten leven. Zijn
grote passie voor de natuur komt duidelijk tot uiting.

OBSERVEREN
Als hij klaar is met zijn werk in de groenvoorziening, spendeert Jos uren aan zijn
eigen observatieonderzoeken. Daarin gaat
hij op zoek naar de leefwijze en het gedrag
van vissen. “Ik hou ook van vliegvissen en
vind het fascinerend wat je zo allemaal boven water kunt halen. Momenteel verdiep
ik me in de zwartbekgrondel. Die vang ik
dan met de vlieghengel en dan bekijk ik
onder andere de kleurvariaties.” Vangstfoto’s zoals je die op MijnVismaat ziet voor-

Opmerkelijk is dat Jos pas schetsen en tekeningen maakt als hij weer thuis is na
een observatieonderzoek. Dat doet hij uit
zijn hoofd. “Ik heb een fotografisch geheugen ontwikkeld en onthoud tot in de
kleinste details hoe de vissen eruit zien.
Dat probeer ik dan zo goed mogelijk vast
te leggen in mijn tekeningen.” Naast de tekeningen noteert Jos zijn verdere bevindingen en besteedt hij veel aandacht aan
de totale leefomgeving. “Die is bepalend
voor de kleuren.” Zo zijn er in de loop der
jaren complete handgemaakte natuur encyclopedieën ontstaan. Een soort van getekende versies van de Vissengids van Sportvisserij Nederland.

TEKENTALENT
Jos raakte al op jonge leeftijd gefascineerd
door vissen en waterinsecten. Hij tekent
dan ook al zo lang hij zich kan herinneren
graag dieren. “Op school kreeg ik altijd een
9,5 of 10 voor het vak tekenen. Dat lag me
gewoon goed. In de klas stonden ze vaak
te kijken van de tekeningen die ik maakte.” Jos is altijd blijven tekenen. “Dat heb ik
nooit kunnen en willen loslaten en ik ben
altijd blijven experimenteren.” Zo werkt
hij met verschillende aquarelpotloden en
balpentechnieken. Ook snijdt hij regelmatig tekeningen uit met een stanleymes en
plakt hij ze vervolgens op zwart papier.
“Dan kun je beter zien hoeveel variatie er
in een vis zit en komen de kleurovergan-

gen nog beter tot hun recht. Het zorgt
voor een ander eﬀect.”

BOEKWERK
Inmiddels heeft Jos een grote collectie
tekeningen gemaakt. “Daar wilde ik iets
mee doen. Daarom ben ik nu een boekwerk van de levensloop van kikkers en
vissen aan het maken. Hierin omschrijf
ik mijn bevindingen en breng ik door
middel van tekeningen hun activiteit,
leefomgeving en gedrag in kaart.” Of het
boek ooit in de winkelschappen terecht
zal komen of in de bibliotheek van Sportvisserij Nederland, is nog maar de vraag.
Momenteel is er namelijk alleen de originele handgeschreven versie van het
boek. “Ik zou het graag publiceren, maar
weet nog niet hoe dat moet. Dat ga ik
nog wel uitzoeken, want ik zou het fantastisch vinden als mijn werk wat bekender zou worden bij een breed publiek.”

DIGITALISEREN
Sportvisserij Limburg hielp Jos al een
handje door zijn favoriete tekeningen te
digitaliseren, er een filmpje van te maken en dit te publiceren op het YouTube kanaal van de federatie. Voor Jos zelf
werd er een dvd gebrand, want een computer heeft hij niet. “Daar ben ik niet
mee opgegroeid en heb er altijd tegenop
gezien om er mee te leren werken. Maar
het idee dat internet een soort wereldwijde encyclopedie is waar kennis kan
worden gedeeld, vind ik erg mooi.” Jos
heeft ook geen auto, maar daar zit hij
niet mee. “Je staat er versteld van hoeveel je naast de deur in een straal van
10 km kunt zien. Ik blijf alsmaar nieuwe
dingen ontdekken. De veranderingen in

de visstand leveren bijvoorbeeld weer
nieuwe bevindingen en dus tekeningen
op.”

EXPOSITIES
Zijn vistekeningen showt Jos regelmatig trots bij HSV De Snoek uit Susteren en
HSV Maasvissers uit Geistingen, de hengelsportverenigingen waarvan hij lid is.
Bij de laatste vereniging heeft Jos zelfs
een tentoonstelling mogen houden. “De
tekeningen gaven weer wat zich op, in
of rondom de vijver afspeelt. Veel leden
toonden interesse, kwamen kijken en
waren erg onder de indruk. Ik kreeg veel
leuke reacties.” Jos is onlangs ook door
IVN benaderd om zijn tekeningen te laten zien. Daarnaast heeft hij wel eens tekeningen verkocht op hengelsportbeurzen. “Dan maakte ik een leuk prijsje.” Ook
krijgt Jos af en toe opdrachten van liefhebbers. “Iemand heeft me een keer gek
gemaakt om een witte haai te tekenen.
Ik doe het graag en vind het heerlijk om
te tekenen. Een tekening is een blijvend
aandenken aan iets wat ik gezien heb
aan de waterkant. Ze brengen zoveel fijne herinneringen met zich mee.”

MAN BIJT HOND
Scan de QR-code om de uitzending van
Man bijt hond te bekijken waarin Jos met
de camera wordt gevolgd.
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SPORTVISSERS IN BEROEP
TEGEN WKC BORGHAREN
De georganiseerde hengelsport gaat in beroep tegen de door het ministerie van Infrastructuur
en Milieu verleende vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale bij de stuw van
Borgharen. Dit vanwege de zeer negatieve gevolgen hiervan voor de visstand.

ADVERT

De stuw bij Borgharen.

N

adat de Raad van State in 2012
al een vergunning voor de bouw
van een waterkrachtcentrale
(WKC) bij de stuw van Borgharen had vernietigd, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgelopen zomer toch
besloten weer een vergunning te verlenen.
Daarom heeft de georganiseerde sportvisserij middels diverse beroepschriften opnieuw haar bezwaren kenbaar gemaakt
bij diverse rechtbanken.

PROJECTGROEP
Reeds in 2014 heeft Sportvisserij Limburg
samen met Sportvisserij Nederland, Pêche
et Loisirs (de visrechthebbende op de Maas
in België) en VVM Maastricht een projectgroep opgericht die – ondersteund door
diverse externe deskundigen – een zienswijze heeft opgesteld voor Rijkswaterstaat.
Helaas werd deze terzijde geschoven, wat

COLOFON

de reden was om beroep aan te tekenen
tegen de verleende vergunning.

10% NORM 4X OVERSCHREDEN
De huidige norm van maximaal 10% vissterfte nabij waterkrachtcentrales voor het
hele traject van de Nederlandse Maas – die
is bekrachtigd door een recente uitspraak
van het Europese Hof en een aangenomen
motie in de Tweede Kamer – wordt door
de WKC’s bij Linne en Lith nu al vier keer
overschreden voor aal en zalmsmolts. Ook
sportvissers merken dat de visstand verslechtert, mede door de actieve WKC’s.

NIET HAALBAAR
“Sportvisserij Limburg is van mening dat
de norm niet haalbaar is, zeker niet wanneer er nog een WKC wordt gebouwd”,
zegt voorzitter Theo Wilken. “Er zijn geen
nieuwe technieken ontwikkeld om vis-

sterfte tegen te gaan en het is heel moeilijk of zelfs onmogelijk om te controleren
of er aan de norm wordt voldaan. Bovendien is de norm niet te handhaven bij
vaststelling van overschrijding, omdat de
rechtsmiddelen hiervoor te beperkt zijn.”

ONNACEPTABEL
De sportvisserij is niet tegen groene energie, maar de opwekking moet niet ten koste gaan van het leefmilieu van de vis en
de visstand in de Maas. Theo Wilken: “Vissterfte in deze mate is en blijft onacceptabel. We moeten dit zien te voorkomen en
daar waar mogelijk terugdringen. Hopelijk
vindt de rechtbank dit ook. Wij hebben in
ieder geval de hoop dat we dit in samenwerking met de vele belanghebbenden
kunnen bereiken.”

REDACTIE: Cindy Lemmens > POSTADRES: Sportvisserij Limburg, Noordhoven 19a, 6042 NW Roermond >
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