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KARPERVIJVERS 
ZIJN HOT

KARPERPROJECT MAAS 
EN MAASPLASSEN

In navolging van Engeland en België wordt ook in 
Nederland steeds vaker karper uitgezet in visvijvers. 
HSV De Karper uit Voerendaal doet dit al vijf jaar. Ron 
Rogge en Jo Stijfs zijn vaak aan de verenigingsvijver 
te vinden en vertellen over hun ervaringen.
TEKST: RAMON PASMANS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

De Maas en Maasplassen genieten landelijke bekendheid onder karper-
vissers. De aantallen die in de jaren ’90 werden gevangen zwemmen er 
echter niet meer rond. Sportvisserij Limburg en De Karper Sportvisserij 
Nederland gaan daarom de komende jaren uitzettingen doen.
TEKST EN FOTOGRAFIE: DE KSN REGIO LIMBURG

Wat vinden jullie van het uitzetten 
van karpers in visvijvers? 
Ron: “Dat is een hele goede ontwikke-
ling. Door de aalscholverproblematiek 
is de visstand op veel vijvers in Limburg 
sterk achteruit gegaan. Een succesvol-
le visdag was daardoor zeker niet meer 
vanzelfsprekend. Maar de karper is 'aal-
scholverproof', dus kun je nu weer goed 
vis vangen aan de vijver in Voerendaal. 
Bovendien is karper een kweekvis, zo-
dat er op de visvijvers geen uit andere 
Nederlandse binnenwateren weggevan-
gen vissen (zoals brasem en blankvoorn) 
wordt uitgezet.”

Hoe hebben jullie je aangepast aan 
deze nieuwe vijvervisserij?
Jo: “Met de moderne vaste stokken en 
elastiek kun je prima karpers vangen. 
Het is vooral belangrijk dat je met wat 
steviger materiaal vist. Sterker elastiek, 
dikke onderlijnen van 14/00 tot 18/00 
nylon en goede, weerhaakloze haken die 
niet uitbuigen tijdens de dril.”

Kun je het hele jaar door vissen aan 
de karpervijver?
Ron: “Zolang er geen ijs ligt, kun je vis 
vangen. Dat doe ik ’s winters meestal 
met de feederhengel. Daarmee kan ik op 

plaatsen vissen die met de vaste stok on-
bereikbaar zijn. In de zomer vis ik liever 
met de vaste stok en dobber omdat dit 
een mooie en actieve visserij is.”

Welke aassoorten gebruik je bij deze 
vorm van karpervissen?
Jo: “Het traditionele maïs is mijn favoriet. 
Dat werkt in alle seizoenen. Wel voer ik 
in de zomer meer omdat de vissen dan 
meer trek hebben. In de winter kun je 
met een kleine hoeveelheid maiskorrels 
al goede resultaten boeken. Maar ook 
maden en pellets werken soms erg goed. 
Als ik met pellets vis, maak ik een voer-
plek met kleine pellets en gebruik ik de 
grotere (bijvoorbeeld 6 mm) als haakaas.

Wat is jullie aanbeveling voor geïn-
teresseerden in deze visserij?
Ron: “Koop een goede onthaakmat. He-
laas heeft niet iedereen die standaard bij 
zich en worden vissen soms op de grond 
gelegd bij het onthaken. Dat kan op de 
lange termijn voor problemen zorgen bij 
de karpers.” Jo: “Vis niet te dun, zo voor-
kom je onnodige lijnbreuk. En ga altijd 
zorgvuldig met de karpers om, zo kun-
nen we er allemaal jarenlang plezier aan 
beleven.”

Onze provincie is van nature niet 
erg waterrijk. Toch is de kleur 
blauw op de landkaart van Mid-

den-Limburg prominent aanwezig. Rond 
Roermond en Maasbracht liggen namelijk 
de Maasplassen. Deze wateren zijn in de 
tweede helft van de vorige eeuw gegraven 
voor zand- en grindwinning. Voor deze 
nieuwe grindgaten had aanvankelijk vrij-
wel niemand interesse. Natuurlijk werd er 
in het gebied gevist, maar van een beleid 
of toekomstvisie was nauwelijks sprake.
 
VOORUITZIENDE BLIK 
Toch was er kennelijk iemand met een 
vooruitziende blik: in de jaren ’60 en ’70 
werden regelmatig karperuitzettingen ge-
daan op de Maas. Deze vissen vonden hier 

een perfect thuis, maar karpervissers pro-
fiteerden echter nauwelijks van de nieuwe 
mogelijkheden. Slechts een enkeling viste 
op karper. Aan deze rust komt een eind 
als in 1991 in de Maas de grootste karper 
van Nederland wordt gevangen. De toe-
loop van karpervissers onthult dat er op 
de Maasplassen een mooi en gevarieerd 
karperbestand huist. In de jaren die volgen 
maken de Maas en Maasplassen naam als 
een van de beste karperwateren van Ne-
derland.

AFNEMENDE AANTALLEN 
Vanaf de eeuwwisseling komt hier ver-
andering in. De aantallen nemen af en de 
zo geliefde spiegelkarpers worden boven-
dien steeds zeldzamer. De toekomst van 
het karperbestand is daarom regelmatig 
het onderwerp van gesprek onder karper-
vissers. In 2013 wordt vanuit De KSN re-
gio Limburg een werkgroep opgericht om 
het tij te keren. Er wordt contact gezocht 

met Sportvisserij Limburg en al snel leiden 
enkele gesprekken tot resultaat. In 2014 
wordt een geslaagde uitzetting van spie-
gelkarpers gedaan op het Julianakanaal.

GROOT KARPERPROJECT 
Dit smaakt naar meer, dus wordt het vi-
zier op de Maas en Maasplassen gericht. 
Al snel wordt duidelijk dat dit een project 
van een andere orde is. Wil een uitzet-
ting in zo’n groot gebied impact hebben, 
dan hangt daar een flink prijskaartje aan. 
De karperwerkgroep krijgt na intensief 
overleg met Sportvisserij Limburg toe-
stemming en de komende drie jaar een 
mooi budget om de karperbestanden op 
de Maas te herstellen. Daarbij leveren Eu-
rotackle Hengelsport, Fauna Hengelsport, 
Korda, KSKarperknikkers, Pro Line carp 
products, Shimano Europe Fishing en Vis-
dealshop ook een financiële bijdrage. Dit 
project is een mooi voorbeeld van hoe de 
georganiseerde hengelsport samen met 
de commercie aan een visrijke toekomst 
werkt.
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PROJECT 
SCHONE 
MAAS

TERUGBLIK 
MASTERCLASSES

Ook dit jaar neemt Sportvisserij Limburg weer deel aan het project ‘Schone 
Maas’. Hengelsportverenigingen kunnen zich opgeven en meedoen aan op-
ruimacties langs de rivier. Dat blijkt helaas ieder jaar weer hard nodig te zijn.
TEKST: RAMON PASMANS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

Sportvisserij Limburg organiseerde in 2016 voor de 
eerste keer Masterclasses om de wedstrijdvissende 
jeugd klaar te stomen voor selectiewedstrijden en 
de teamcompetitie. Daphne Janssen en Stefan 
Gommans namen deel aan deze cursussen, deden 
mee aan de EVEZET Nationale Teamcompetitie en 
werden geselecteerd voor de nationale U15- en 
Damesploeg. We blikken met hen terug op de 
Masterclasses. 
TEKST: RAMON PASMANS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

Hoe hebben jullie deelname aan de 
Masterclasses ervaren?
Daphne: “Ontzettend positief! Tijdens 
deze cursussen leer je namelijk veel over 
materiaalkeuze en het gebruik van aas 
en voer. De combinatie van theorie en 
praktijk is daarbij een pluspunt.” 
Stefan: “Tijdens de praktijkdagen konden 
we de opgedane kennis in de praktijk 
brengen. Tevens werden we tijdens het 
vissen voorzien van allerlei tips, waar-
door we uiteindelijk meer vis vingen.”

Heeft de Masterclass jullie geholpen 
in de voorbereiding op de EVEZET 
Nationale Teamcomptetitie?
Daphne: “Deze lessen hebben ons ont-
zettend goed geholpen in de voorberei-
ding. Tijdens de Masterclasses werd er 
namelijk ingegaan op de wateren waar 
we moesten vissen. Hierdoor wisten we 
al op voorhand wat voor type visserij we 
konden verwachten en welke spulletjes 
we hiervoor moesten aanschaffen.”

Over welke thema’s willen jullie 
meer te weten komen? 
Stefan: “Leren vissen met de matchhen-
gel. Wedstrijden worden steeds vaker be-
slist met enkele grote vissen die aan de 
matchhengel worden gevangen. Verder 
is de karpervisserij met de vaste stok een 
interessant onderwerp omdat het erg in 
opkomst is. Vorig jaar hebben we tijdens 

Stefan Gommans en Daphne Janssen tijdens de Masterclass van Sportvisserij Limburg.

een Masterclass al eens op karper gevist 
en dit smaakte naar meer.”  

Waarom raden jullie de Masterclas-
ses aan? 
Stefan: “Je leert iedere keer weer nieuwe 
dingen. Daardoor ga je beter vissen en 
uiteindelijk meer vangen. Vaak zijn het 
kleine tips zoals het op de juiste manier 
op de lijn zetten van een loodje of het 
maken van een specifieke knoop.” 
Daphne: “Een andere reden om deel te 

nemen, is het contact met leeftijdsgeno-
ten. Normaal zie je ze enkel bij wedstrij-
den, maar door de Masterclasses kom je 
elkaar vaker tegen. Je leert elkaar beter 
kennen en het contact bij de wedstrijden 
wordt dus ook beter.”

Moeten er ook Masterclasses georga-
niseerd worden voor senioren?
Daphne: “Ja, want je bent nooit te oud 
om te leren! De opgedane kennis kan te-
vens worden doorgegeven aan andere le-
den van de vereniging.”

Wat vinden ze thuis van de Master-
classes? 
“Ze vinden het een ontzettend goed ini-
tiatief. Op de eerste plaats omdat wij op 
een leuke en interactieve manier met de 
wedstrijdvisserij in contact worden ge-
bracht. Daarnaast ook omdat de Master-
classes duidelijkheid scheppen over wat 
wel en niet belangrijk is om goed te kun-
nen vissen. En vooral omdat Sportvisse-
rij Limburg duidelijk aangeeft dat school-
prestaties niet mogen lijden onder het 
vissen.”

De Maas is een prachtige rivier die in Eijsden onze provin-
cie binnenstroomt en Limburg bij Mook en Middelaar 
weer verlaat. Voor Sportvisserij Limburg zijn de Maas en 

Maasplassen van groot belang. Helaas komt er in Eijsden niet al-
leen water Limburg binnen. De Maas voert namelijk een grote 
hoeveelheid afval mee. Hoewel dat afkomstig is uit Frankrijk en 
België, tast het de kwaliteit van onze leefomgeving aan. En ook in 
Nederland wordt nog altijd achteloos afval weggegooid zonder 
na te denken over de gevolgen.

GEVOLGEN 
Veel van het afval dat wordt weggegooid komt uiteindelijk te-
recht in de Maas. Die transporteert het vervolgens richting 
Noordzee, waarna het uiteindelijk in de ‘plastic soep’ belandt. Na 
hoogwater zie je pas goed wat de Maas allemaal aan afval mee-
voert. Bomen zijn ‘versierd’ met slierten plastic en op de oevers 
ligt een gigantische hoeveelheid rommel. Veel gebieden langs de 
Maas worden begraasd door paarden en runderen. Deze grote 
grazers consumeren regelmatig zwerfvuil en kunnen hieraan 
overlijden. Maar ook voor andere dieren heeft het afval negatieve 
gevolgen. Zeker als het onder invloed van onder andere zonlicht 

uiteen begint te vallen in kleinere stukjes die makkelijk opgege-
ten kunnen worden. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat 12 pro-
cent van de vissen in de Noordzee afval in het lichaam heeft. Dus 
als we vis eten komt dat afval weer terug op ons bord.

PROJECT ‘SCHONE MAAS’
Langs de Limburgse Maas en beken wordt al veel zwerfvuil op-
geruimd. Helaas blijft er nog een hoop troep liggen. Daarom wer-
ken diverse overheden, natuurorganisaties, onderzoekinstanties, 
waterschappen en belangenorganisaties samen in het project 
‘Schone Maas’. Hiermee maken zij mensen bewust van het zwerf-
afvalprobleem en organiseren ze opruimacties. Ook Sportvisse-
rij Limburg neemt deel aan het project ‘Schone Maas’. Als gebrui-
ker – en helaas ook vervuiler –  van de waterlopen, hebben wij als 
organisatie een eigen verantwoordelijkheid. In 2016 namen tien 
hengelsportverenigingen deel aan opruimacties. In 2017 hopen 
wij op meer deelnemende verenigingen, zodat de sportvisserij 
een grotere bijdrage kan leveren bij het tegengaan van het zwerf-
vuilprobleem. Wil jij meedoen met jouw vereniging? Neem dan 
snel contact op met de federatie via www.sportvisserijlimburg.nl.
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I n het verleden werden de Limburgse watermolens gebruikt 
om graan te malen en olie te persen. Door de opkomst van 
andere energiebronnen verloren ze echter hun functie. De 

molens in de Geul en de Gulp worden gekenmerkt door de zoge-
naamde molenstuwen. Hierdoor kunnen vissen niet meer vrij 
stroomopwaarts trekken en hun paai- en opgroeigebieden niet 
meer bereiken. Hoewel stroomafwaartse migratie door de aan-
wezigheid van een stuw niet volledig wordt beperkt, is de situatie 
niet ideaal. Vissen kunnen beschadigd raken door over de molen-
stuw of langs het waterrad omlaag te zwemmen.

Al eeuwenlang sieren watermolens 
het Zuid-Limburgse landschap. Deze 

molens hebben helaas een negatief 
effect op beschermde beekvissen. 

Sportvisserij Limburg zet zich daarom 
in voor een betere beek- en land-

schapsinrichting.
TEKST: RAMON PASMANS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

WEDSTRIJDAGENDA 2017
In overleg met de Projectgroep Wedstrijden en onder-
steunende verenigingen heeft Sportvisserij Limburg de 
data en locaties van de selectiewedstrijden vastgesteld. 
Nieuw is de opzet van de selectiewedstrijden van de he-
ren. Deze worden in 2017 namelijk op vijvers gevist.

• 13 mei, 1ste Selectiewedstrijd jeugd, Vijver Posterholt
• 10 Juni, Selectiewedstrijd 55-/55+, Vijver Meijel/Vijver Tienray
• 11 juni, Selectiewedstrijd 55-/55+, Vijver Hoensbroek/ 

Vijver Posterholt
• 01 juli, 2de Selectiewedstrijd jeugd, Kanaal Wessem- 

Nederweert
• 08 juli, Limburgs kampioenschap 55-/55+, Vijver Posterholt/

Vijver Tienray
• 15 juli, LK Korpsen, Lateraalkanaal
• 22 juli, LK Feeder (individueel en korpsen, Lateraalkanaal
• 27 augustus, LK Grondel, Kanaal Wessem-Nederweert

Wil je deelnemen aan een of meerdere selectiewedstrijden? 
Dan kan je je bij de secretaris van de hengelsportvereniging 
waarvan je lid bent inschrijven. Meer informatie omtrent 
de selectiewedstrijden is te vinden op http://www.sport-
visserijlimburg.nl/ onder het kopje wedstrijden.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Door middel van de selectiewedstrijden kan deelname 
aan de diverse Open Nederlandse Kampioenschappen 
worden afgedwongen. De beste 25% van de deelnemers 
plaatst zich voor het Open NK. Bij de jeugd plaatst 50% 
van de deelnemers zich voor het NK. De volgende Neder-
landse Kampioenschappen worden door Sportvisserij Ne-
derland georganiseerd:

• 26 augustus, Open NK Heren, Van Harinxmakanaal
• 02 september, Open NK Feeder, Noord-Hollandskanaal
• 02 september, Open NK Dames, Noord-Hollandskanaal
• 09 september, Open NK Junioren, Beukerskanaal
• 16 september, Open NK Korpsen, Helomavaart

 
RIVIEREN MOETEN STROMEN 
Daarnaast ontstaan er stroomopwaarts van stuwen ‘bakken’ met 
traag stromend en vaak zelfs bijna stilstaand water die het best te 
vergelijken zijn met stuwmeren. Door de lagere stroomsnelheid 
krijgt slib dat wordt meegevoerd de kans om hier te bezinken. 
Hele stukken van de Geul en de Gulp zijn daardoor ongeschikt ge-
worden voor kenmerkende en beschermde beekvissen als beek-
forel, beekdonderpad, beekprik. Die hebben namelijk zuurstof-
rijk water en een schone grindbodem nodig om hun eitjes af te 
zetten. Een serie van stuwpanden kan dus desastreus uitpakken 
voor beekvispopulaties en beschermde trekvissen zoals zalm en 
rivierprik omdat hun voortplanting in veel gevallen mislukt.
 
IDEALE SITUATIE 
In samenwerking met de Stichting Visstandbeheercommissie 
Geuldal zet Sportvisserij Limburg zich in voor een optimale beek- 
en landschapsinrichting. 
Passeerbare migratieknelpunten, minder bodemerosie en pro-
bleemloze natuurlijke processen zijn onder meer onze speer-
punten. De ideale uitgangssituatie voor het herstel van beek- en 
trekvispopulaties zou zijn als alle kunstwerken in de waterlo-
pen verdwijnen. Dit is echter vanwege de grote cultuurhistori-
sche en landschappelijke waarde van de molens niet het streven 
van Sportvisserij Limburg. Daarentegen leidt de bouw van water-
krachtcentrales of het in bedrijf nemen van bestaande watermo-
lens met bijbehorende stuwing tot verdere habitatverslechtering. 
De aanleg van nieuwe waterkrachtcentrales en het in bedrijf ne-
men van watermolens en stuwen die nu niet in gebruik zijn, is 
voor Sportvisserij Limburg onacceptabel.

HENGELSPORTTOERISME
Limburg beschikt over een grote diversiteit 
aan prachtige viswateren – de Grensmaas, 
Maas, Maasplassen, beken en visvijvers – die 
populair zijn bij toeristen. Sportvisserij Lim-
burg wil hier op inspelen door hengelsportar-
rangementen te gaan ontwikkelen. Hiervoor 
zijn we op zoek naar visgidsen die de toeristen 
kunnen begeleiden ( je krijgt hiervoor een 
vergoeding). Heb je interesse, meld je dan bij 
Sportvisserij Limburg.

PROJECTGROEP JEUGD
Uit een evaluatie van het jeugdbeleid is ge-
bleken dat er op dit vlak nog het nodige werk 
te verzetten valt. Om dit gestructureerd aan 
te pakken, zal Sportvisserij Limburg dit jaar 
een projectgroep Jeugd opzetten. Die moet de 
behoeften en interesses van de jeugd in kaart 
gaan brengen, zodat we daar beter op kunnen 
inspelen en verdere invulling kunnen geven 
aan het jeugdbeleid.

OEVERONDERHOUD 
LATERAALKANAAL
Begin 2017 heeft Sportvisserij Limburg 
snoeiwerkzaamheden laten uitvoeren aan het 
Lateraalkanaal om het wedstrijdparcours te 
onderhouden. Ook worden langs het Lateraal-
kanaal en de Bunkerhaven nog hekoverstapjes 
aangelegd, zodat de oevers beter bereikbaar 
worden.

LOODVRIJ VISSEN
De VBC Roerdal heeft in samenwerking met 
het waterschap Limburg, hengelsportzaken en 
Modified Materials BV een pilot opgezet om 
op de Roer loodvrij vissen te bevorderen. De 
sportvissers zijn reeds voorzien van loodver-
vangers gemaakt van gietijzer, mineraal of 
composiet en zullen deze in 2017 gaan gebrui-
ken bij het vissen.

WATERMOLENS
LANDELIJKE PARELTJES MET EEN DONKERE KEERZIJDE

De selectiewedstrijden van de heren worden op vijvers gevist.
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D e bever doet het momenteel zo 
goed dat bijna alle geschikte be-
verterritoria in Limburg bezet zijn. 

Jonge bevers die door hun ouders worden 
verjaagd, komen vaak terecht in gebieden 
die eigenlijk niet geschikt zijn voor de die-
ren. Denk aan kasteelgrachten en kleine 
beekjes, maar ook visvijvers! Onder andere 
in putjes in Wijlre, Posterholt en Herken-
bosch zitten inmiddels bevers.

BOSBOUW EN GRONDVERZET
Bevers, visvijvers en vissers gaan prima sa-
men zolang de dieren niet besluiten om de 
boel te verbouwen. Helaas blijkt dat vaak 
wel het geval te zijn. Daar waar de vissers 
streven naar een keurig aangelegde plas, 
zien de bevers dit net iets anders. Zij zien 

BEVERS: EEN 
KNAGEND 
PROBLEEM
In 2002 werd de bever in Limburg 
geherintroduceerd. Destijds hield 
niemand er echter rekening mee dat 
deze dertig dieren zich zouden ver-
menigvuldigen tot de ruim 600 
bevers die nu in onze provincie 
huizen. Deze knagende beesten 
zorgen inmiddels voor flink wat 
overlast.
TEKST: RAMON PASMANS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

de bomen langs de oever namelijk niet als 
een mooi landschapselement, maar als 
voedselbron. Ook de oevers en paden rond-
om de vijver zijn niet veilig. Onze knagen-
de vrienden zitten namelijk niet alleen in 
de bosbouw, maar ook in het grondverzet. 
Oevers worden ondergraven, waardoor oe-
vers verzakken of instabiel worden.

HANDEN VOL 
Niet alleen de sportvisserij heeft last van 
het beversucces. Ook het waterschap Lim-
burg heeft zijn handen vol aan de bever. 
De dammen die deze beesten aanleggen 
verhogen namelijk het grondwaterpeil, 
waardoor landbouwpercelen onder water 
komen te staan. Als gevolg hiervan is het 
waterschap continu bezig met het afbre-

ken van de beverdammen. Ook van fruit-
bomen en landbouwgewassen zoals maïs 
en suikerbieten is de bever niet vies, waar-
door er grote schade ontstaat. 
 
OPLOSSING IN DE MAAK
Momenteel werkt de Faunabeheereenheid 
Limburg aan het Faunabeheerplan Bever. 
In dit beheerplan wordt precies beschre-
ven wat er kan en mag worden gedaan in-
dien er beverschade optreedt en bij wie 
moet worden aangeklopt voor hulp. De 
Limburgse hengelsportverenigingen met 
probleembevers in hun water kijken reik-
halzend uit naar de afronding van het be-
heerplan!


