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Voorwoord
De bekende zin uit de landelijke campagne: ‘Nederland 
leeft met water’ moet duidelijk maken dat we nooit 
klaar zijn met het veroveren van ons neder-land op 
het water. In Limburg wordt de Maas verbreed voor 
hoogwater dat 1 keer in de 1250 jaar kan voorkomen. 
Tegelijkertijd leiden laagwaters in voorjaar, zomer 
en najaar tot andere problemen. Ook dit jaar weer. 
Waar bleven de zalmen? Van 31 volwassen zalmen 
die bij Lith waren gezenderd, trokken er slechts 
twee stroomopwaarts. In augustus werden 50 dode 
barbelen gevonden langs de Maas bij Bergeijk. Ook 
aan Belgische zijde werden dode vissen gemeld. 
Drinkwaterbedrijven moesten dit jaar de inname van 
Maaswater nog vaker stilleggen, alles bij elkaar wel 
100 dagen! Bij alle ijver om ons tegen hoogwaters te 
beschermen is het belangrijk om dat kostbare water 
ook vast te houden. Nederland leeft niet alleen mèt 
water, maar ook vàn water: drinkwater!

Vissen leven ook van water! Voor vissen is het water 
voedsel èn leefomgeving. Is het water gezond, dan 
is ook de vis gezond. Vroeger was zoetwatervis een 
belangrijke voedselbron in Nederland. Snoek, paling, 
baars, zalm, elft, forel, werden gevangen om op te 
eten. Ons land kende veel vissers. Vrijwel iedere 
burger viste regelmatig een maaltje vis voor thuis. 
Tegenwoordig zullen weinig kinderen nog  zoetwatervis 
op hun bord krijgen. Captain Visstick komt uit zee, 
zalm uit kwekerijen, paling is ernstig bedreigd, en de 
elft is al lang uitgestorven in Nederland.

Vissen is recreatie geworden, gezond om te ontspannen 
aan de waterkant, dichtbij de stad of in de natuur 
op het platteland. Hengelsportverenigingen zorgen 
voor een goede visstand, organiseren wedstrijden 
en geven vislessen. Met hun vrijwilligerswerk leveren 
zij ook een belangrijke bijdrage aan de verbinding 
en saamhorigheid in onze samenleving. Er was 
veel belangstelling en feestelijke gezelligheid bij de 
opening van twee nieuwe vijvers, in Wijnandsrade 
en in Maasbracht. Meer dan 100 kinderen aan het 
vissen! Een verslaggever vroeg of de sportvisserij 
nog levend is? Springlevend!

Wel kost het steeds meer moeite om aan de waterkant 
te komen, de sportvisser moet steeds vaker opkomen 
voor zijn visplekje. Ruimtelijke ordening is traag en 
ingewikkeld in ons kleine drukke land waar iedere 
vierkante meter benut wordt. Dit probleem ligt al een 
tijdje op het bordje van Sportvisserij Limburg. Hoe 
komen 37.000 sportvissers aan hun visplekje bij al 
dat mooie water in onze provincie?  En hoe houden 
we het met zijn allen netjes langs de waterkant?

En we blijven ons natuurlijk ook steeds bekommeren 
om die vis. Goede waterkwaliteit met een goede 
visstand blijft een speerpunt. Sportvisserij Limburg 
spant zich in voor de zalm, de paling, de elft, de 
barbeel in de Maas en haar zijrivieren, en voor alle 
vissen in de Maasplassen, de kanalen, de vijvers. Dat 
doen we samen met al die Nederlandse, Limburgse, 
Duitse, Franse en Belgische organisaties voor wie dat 
water en hoe we ermee omgaan, net zo belangrijk is 
als voor ons.

Wat we allemaal precies hebben gedaan, met de 
hengelsportverenigingen, voor de sportvissers en  de 
vissen in Limburg, kunt u lezen in dit jaarverslag. Er 
is door bestuur en medewerkers hard gewerkt aan 
de vele actiepunten van het beleidsplan. Waarom? 
Omdat we vast willen houden wat belangrijk is: vis 
en sportvisser, wij allemaal leven van water. 

Cornel van Schayck
Waarnemend voorzitter
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1. De federatie
Bestuur
Het bestuur van Sportvisserij Limburg bestond in 
2019 uit vijf bestuursleden. In januari 2019 heeft 
Rob Moeke zijn taken als bestuurslid en voorzitter 
van Sportvisserij Limburg neergelegd. Bestuurs-
lid Cornel van Schayck heeft deze taken op zich 
genomen en in 2019 gefungeerd als waarnemend 
voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 27 mei 2019 werd Dieter Breuer (secretaris) 
herkozen als bestuurslid van Sportvisserij Lim-
burg. Daarnaast werd Eric Schaufeli benoemd tot 
bestuurslid van Sportvisserij Limburg. Hij vervult de 
functie van penningmeester.

Vertrouwenscontactpersoon
Het is van groot belang dat iedereen in de hengelsport 
correct met elkaar omgaat en dat mensen respect 
hebben voor elkaar en de hengelsport kunnen 
beoefenen in een veilige omgeving. Sportvisserij 
Nederland heeft om dit te waarborgen drie 
vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld. Zij 
zijn binnen Sportvisserij Nederland, de federaties en 
de hengelsportverenigingen het eerste aanspreekpunt 
voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft 
met betrekking tot seksuele intimidatie of andere 
grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, pesten 
of discriminatie. Daarnaast kan ook in geval van 
doping,	 matchfixing	 en	 wellicht	 fraude,	 of	 over	
een concreet incident contact worden gezocht. 
De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar 
voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, 
kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden.
Patricia Koelen, Manager Bedrijfsvoering bij 
Sportvisserij Limburg, werd in 2019, na het volgen 
van een cursus via het NOC*NSF, een van de drie 
vertrouwenscontactpersonen.

Decoraties
Verenigingsbesturen kunnen conform het 
Decoratiebeleid van Sportvisserij Limburg een 
aanvraag voor een speld van verdienste voor een 
lid 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 2019 werden de volgende decoraties verstrekt.

Brons:
November 2019 De heer H. Nijhof, 
  HSV Gemeente Venlo

Zilver:
April 2019 De heer G. van der Nat, 
  HSV Heksenberg Heerlen

Regiobijeenkomsten en 
Algemene Ledenvergadering
Na een drietal regiobijeenkomsten die in het 
voorjaar in de diverse regio’s georganiseerd werden, 
vond op maandag 27 mei de 21ste Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van Sportvisserij Limburg 
plaats in Congrescentrum Het Forum te Roermond. Er 
waren bestuursleden van 37 hengelsportverenigingen, 
ereleden en leden van de diverse project- en 
werkgroepen van Sportvisserij Limburg aanwezig. 
Joop Bongers, Marjan van Kampen en Bennie van Til, 
waren ook aanwezig namens Sportvisserij Nederland 
en het landelijke bestuur. Ook waterschapsbestuurder 
Gerard IJff was aanwezig.
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Tijdens	de	ALV	werd	o.a.	 het	 verslag	 van	de	Extra	
Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 
2018, het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018, de 
begroting 2019, de bestuurlijke vergoedingen en het 
rooster van aftreden vastgesteld. Tijdens de vorige 
Algemene Ledenvergadering van 19 november 2018 
werd een kascontrolecommissie aangesteld. De heer 
Geilen presenteerde tijdens de ALV de conclusies. 
Verder verzorgde gastspreker David Vertegaal 
een boeiende presentatie over ‘Stroomminnende 
vissoorten in het Maasbekken’. 

Daarnaast werd er tijdens de Algemene Leden-
vergadering teruggeblikt op het succesvolle 
wedstrijdseizoen 2018. Diverse wedstrijdtoppers 
werden gehuldigd voor hun uitmuntende prestaties, 
waar de federatie trots op is. Zo werd Team Limburg 
1 gehuldigd wegens het behalen van de 3de plaats 
tijdens de Nationale Teamcompetitie U20. Teamleden 
Siem Dorssers en Dirk Joosten   konden in het 
zonnetje worden gezet. Ook Juul Slabbers, winnaar 
van het Open NK U25 en 3de bij het Open NK 55-, 
was aanwezig en werd gehuldigd voor zijn prachtige 
prestaties. En natuurlijk werd ook Danny Flipsen 
gehuldigd. Hij werd met het Nederlandse Team U25 
in het Italiaanse Novi di Modena, Wereldkampioen 
Zoetwatervissen. Danny Flipsen werd daarnaast ook 
nog eens 3de op het Open NK Feeder. 

Vrijwilligersevenementen
Sportvisserij Limburg heeft een groep zeer 
toegewijde vrijwilligers die zich inzetten voor de 
federatie. Zij vormen het hart van de organisatie! 
Om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet 
organiseerde Sportvisserij Limburg in januari 2019 
een Nieuwjaarsbuffet. En op 19 oktober 2019 was 

er een gezellige en actieve middag in het zuiden 
van onze provincie bij het nieuwe en inspirerende 
Shimano	Experience	Center	in	Valkenburg.		Dit	nieuwe	
‘belevingscentrum’ creëert legio mogelijkheden voor 
de sportvisserij. De vrijwilligers konden onder andere 
de speciale displays met hengels en molens bekijken 
en gebruikmaken van de simulatoren waarmee onder 
meer	de	spanning	van	het	drillen	van	een	flinke	forel,	
snoek of bonito werd nagebootst. Na de rondleiding 
was	het	tijd	voor	een	heuse	Fishing	Experience	bij	de	
speciaal	aangelegde	karpervijver	van	het	Experience	
Center. Hengels en aas werden ter plaatse beschikbaar 
gesteld. Het weer werkte helaas niet mee, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Onder grote paraplu’s 
werd in de regen een hengeltje uitgegooid en de 
meeste vrijwilligers lukte het om een aantal karpers 
binnen te hengelen. De dag werd afgesloten met een 
buffet	in	het	Shimano	Experience	Center.

Organisatie in Ontwikkeling
In 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland besloten om een proces 
op gang te brengen met als doel de sportvisserij 
in Nederland -nog- slaagvaardiger, daadkrachtiger, 
eenduidiger en toekomstbestendiger te maken. Op 
deze manier moet zo optimaal mogelijk de belangen 
en de behoeften van de sportvisser in Nederland 
gediend worden. Hiervoor is een Organisatie 
Ontwikkel Groep (kortweg O.O.G.) in het leven 
geroepen  en aan het werk gegaan. Deze groep 
bestaat uit mensen afkomstig uit verschillende 
lagen van de georganiseerde hengelsport. Patricia 
Koelen	maakt	deel	uit	van	deze	groep.	Twee	externe	
adviseurs / procesbegeleiders zijn door Sportvisserij 
Nederland voor de komende tijd aangezocht voor de 
ondersteuning van dit proces. 
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2019
Hieronder worden de belangrijkste kerngegevens van Sportvisserij Limburg kort weergegeven.
Voor uitgebreidere gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening 2019 en de begroting 2020.

 2019  2018
Inkomsten 
Ontvangen afdrachten 485.617   364.771
Overige inkomsten 34.152 29.204
 519.769 393.975
  
Uitgaven  
Personeelskosten 266.888 245.716
Huisvesting 21.943 21.825
Bestuurskosten 21.791 21.268
Organisatiekosten 30.532 39.215
Activiteiten 25.743 7.970
Huur visrechten 13.744 9.244
Viswaterbeheer/controle 11.301 10.307
Projecten 13.369 14.389
Overige inclusief afschrijvingen 6.703 7.134
Overschot 107.755 16.907
 519.769 393.975

Organisatie
Aantal aangesloten sportvissers 37.395
Waarvan aantal JeugdVISpas 1.187
Aantal aangesloten verenigingen 106
Aantal deelnemende verenigingen subsidie JeugdVISpas 20
Aantal AB-leden 5
Waarvan aantal DB-leden 3
Aantal medewerkers 4 (3,6 fte)
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Aantallen leden
 Jaartal VISpas JeugdVISpas Totaal VISpas NachtVIS- Derde Hengel-
        toestemming toestemming
 2015 29.973  1.201 31.175  3.855  628
 2016 31.023  967 31.990  4.544  776
 2017 32.501  1.140 33.641  5.016  1.017
 2018 33.628  1.074 34.702  5.647  1.222
 2019 36.208  1.187 37.395  7.081  1.707

In	 onderstaande	 grafiek	 wordt	 weergegeven	 hoe	 de	 ledenaantallen	 zich	 de	 afgelopen	 vijf	 jaar	 hebben	
ontwikkeld.
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2. Jeugd
Jeugdactiviteiten 
In 2019 werd er speciaal voor de jeugd wederom 
een aantal leuke evenementen georganiseerd door 
Sportvisserij Limburg en haar Werkgroep Jeugd in 
samenwerking met enkele hengelsportverenigingen. 

Voerendaal
Op 31 mei werd er tijdens het Zomerfestival door IVN 
Voerendaal een rondje rond de vijver georganiseerd. 
Bezoekers konden onder andere kennis maken 
met vergeten groenten, uilen en Kunradersteen. 
Sportvisserij Limburg bemande in samenwerking 
met HSV De Karper een stand, waar  vragen over de 
hengelsport, de onderwaterwereld en het verantwoord 
omgaan met vis werden beantwoord. Vrijwilligers 
van HSV De Karper en Sportvisserij Limburg hielpen 
deze dag ook mee om de kinderen op enthousiaste 
wijze te leren vissen. In totaal kwamen er ruim 35 
kinderen het vissen uitproberen. Ondanks dat er niet 
veel gevangen werd op deze warme dag, waren de 
reacties zeer positief en beleefden de kinderen veel 
plezier aan het vissen!

Wijnandsrade
Op 8 juni werd er door HSV Wijnandsrade en 
Sportvisserij Limburg een jeugdevenement 
georganiseerd in Wijnandsrade. De deelnemende 
kinderen werden goed verzorgd. Iedere deelnemer 
kreeg een hengel, voer, aas en professionele 
begeleiding, die ervoor zorgde dat iedereen een visje 
wist te vangen. Daarnaast mochten alle deelnemers 
de	hengel	na	afloop	van	de	jeugddag	mee	naar	huis	
nemen.

Maasbracht
Op zaterdag 14 september organiseerde HSV I.P.I.V.I. 
uit Maasbracht in samenwerking met Sportvisserij 
Limburg een jeugdvisdag. Dat veel kinderen uit 
Maasbracht en omstreken vissen leuk vinden, bleek 
wel uit deze dag. Ruim 100 kinderen gooiden een 
hengeltje uit. De hengel die ze uitgooiden mochten 
ze	na	afloop	mee	naar	huis	nemen,	zodat	er	ook	in	de	
toekomst volop gevist kan worden!
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De ZomerVISkaravaan 
Op woensdag 10 en donderdag 11 juli bezocht 
de door Sportvisserij Nederland georganiseerde 
ZomerVISkaravaan Limburg. In Limburg vonden de 
jeugdevenementen plaats aan visvijver de Donk van 
HSV de Noordervaart uit Meijel en in Heerlen aan de 
Weltervijver van HSV de Rietvoorn.
Op beide locaties was er voor de kinderen genoeg te 
beleven. Zo kon er onder begeleiding worden gevist. 
Ook konden de kids vechten met de grootste vissen 
op de drilsimulator en alles leren over de biologie van 
vissen en andere onderwaterdieren. Uiteindelijk wist 
iedereen wel een visje te vangen!

VISmeesters en vislessen
Ook dit jaar zijn er vislessen gegeven op basisscholen 
in Limburg in samenwerking met verschillende 
hengelsportverenigingen. In totaal zijn er 6 vislessen 
gegeven	in	het	werkgebied	van	de	federatie	(zie	figuur	
1). Er werden 4 vislessen gegeven door medewerkers 
van de federatie en 2 door VISmeester Har Slabbers.

Met slechts 1 vrijwillige VISmeester heeft de federatie 
weinig capaciteit voor vislessen. Sportvisserij Limburg 
is daarom dringend op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die het leuk lijken om vislessen te geven 
op basisscholen, zodat nog meer jeugd bereikt, 
voorgelicht en enthousiast gemaakt kan worden voor 
het vissen. 

Ondanks het geringe aantal vismeesters kan er wel 
worden voldaan aan de huidige vraag aan vislessen. 
De vislessen die zijn gegeven waren erg succesvol. 
Ook dit jaar waren er veel aanvragen vanuit scholen 
in het speciaal onderwijs. Dit is niet verwonderlijk, 
omdat een visles prima past binnen het curriculum 
van het speciaal onderwijs. 

Wel ziet Sportvisserij Limburg nog steeds weinig 
aansluiting van de vislessen op de jeugdactiviteiten van 
een vereniging. Een visles is een ideale kans voor een 
vereniging om, aansluitend op de visles, de kinderen uit 
te nodigen voor een jeugdactiviteit bij de vereniging. 

Een leuk voorbeeld van een visles is de visles die 
gegeven werd op de basisschool Den Doelhof in 
Meijel. De school had een nieuw programma voor de 
leerlingen met zogeheten ‘ateliers’. Kinderen konden 
hierbij zelf activiteiten kiezen waar hun interesses 
het meeste naar uit gingen. Zodoende hadden 
zich 12 enthousiaste leerlingen opgegeven voor 
de visles. Deze kinderen waren al erg nieuwsgierig 
naar de hengelsport en de vissen. Dit bleek ook uit 
de theorieles in de klas. De kinderen waren zeer 
geïnteresseerd en stelden veel vragen. Tijdens de 
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theorieles hebben ze veel geleerd over de biologie 
van vissen en de onderwaterwereld.  Tijdens het 
praktijkgedeelte waren de vangsten erg goed. 
Iedereen had een visje gevangen en sommige 
kinderen bleken natuurtalenten te zijn en wisten zelfs 
meer dan 10 vissen te vangen. Er werden rietvoorns, 
brasems, baarsjes en blankvoorntjes gevangen. In 
totaal werden er 124 vissen gevangen. 

Subsidieregeling JeugdVISpas
In 2019 is de subsidieregeling voor de JeugdVISpas 
doorgezet. Op dit moment loopt de regeling al drie 
jaar. Deze regeling heeft als doel te komen tot een 
laagdrempelig en uniform document voor de Jeugd. 
Voordelen van de JeugdVISpas zijn dat de jeugdleden 
geregistreerd zijn en daarmee makkelijker te bereiken. 
Ook biedt de JeugdVISpas meer mogelijkheden dan 
een jeugdvergunning. Ruim 20 verenigingen doen 
mee aan de subsidieregeling voor de JeugdVISpas 
met in totaal 404 JeugdVISpashouders. In 2019 is de 
regeling geëvalueerd en aangepast. 
•  Sportvisserij Nederland heeft de online jeugd-

vergunning gelanceerd. Via deze service kan een 
vereniging een gratis jeugdvergunning aanbieden 
aan kinderen op hun verenigingswater. Voordeel 

van deze vergunning is dat leden geregistreerd 
worden. Een jeugdvergunning was echter volgens 
de subsidieregeling niet toegestaan. De regeling is 
op dit punt aangepast.

•  In de regeling is verduidelijkt dat alleen jeugdleden 
van deelnemende verenigingen in elkaars water 
mogen vissen.

•  In de regeling is nu opgenomen dat er een lijst 
van viswateren beschikbaar moet zijn met een 
reglement voor de JeugdVISpashouders.

  Deze veranderingen worden in 2020 ingevoerd en 
aan het einde van het jaar geëvalueerd. 

Streetfishing
In het jaarplan van Sportvisserij Limburg werd als 
een van de doelen gesteld om de hengelsport jeugd-
vriendelijk, attractiever en meer eigentijds maken. In 
samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
en Hengelsport Federatie Midden Nederland is er een 
streetfishingcompetitie	opgezet.	Helaas	waren	er	niet	
genoeg aanmeldingen om dit evenement doorgang 
te kunnen laten vinden. In 2020 zal er bekeken 
worden	 of	 er	 een	 nieuwe	 streetfishingcompetitie	
georganiseerd kan worden in een andere vorm. 
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Grensmaas Gezond
De Projectgroep Grensmaas Gezond heeft het 
afgelopen jaar twee keer vergaderd. In maart zijn 
voorbereidingen getroffen voor een visstandopname 
in juli en september. Helaas kon die in de zomer 
niet doorgaan, vanwege de hoge lucht- en 
watertemperatuur en de zeer lage waterstand in de 
Grensmaas. 

Eind juli werden op meerdere plaatsen langs de 
oevers van de Grensmaas dode volwassen barbelen 
gevonden. Dit als gevolg van de dagelijkse grote 
onregelmatige schommelingen van het waterpeil in 
de Maas, soms wel meer dan een meter in een paar 
uur tijd.  Deze problemen zijn bekend en er wordt 
aan gewerkt door Rijkwaterstaat en de Belgische 
waterbeheerder. Bij de inspraakrondes over het 
nieuwe beheerplan voor het Natura2000 gebied 
en bij de werkgroepen voor  hoogwaterbeveiliging 
en waterschaarste is input geleverd en zijn ideeën 
aangedragen. Ook zijn zorgen geuit over de constructie 
van het nieuwe inlaatwerk bij Bosscherveld, die niet 

3.  Federatieve projecten
optimaal is aangelegd voor vissen bij lage waterpeilen 
in de zomer.

In het voorjaar werd een zalmsymposium 
georganiseerd in samenwerking met het 
Vissennetwerk van Sportvisserij Nederland. Uit 
Nederland, België en Duitsland kwamen specialisten 
bij elkaar in s-Gravenvoeren om de inspanningen 
voor het herstel van de zalm in het stroomgebied van 
de Maas met elkaar te bespreken en af te stemmen. 
Bestuursleden Thijs Belgers en Didier Lemmens 
hielden een presentatie over de Roer en de Geul.  In 
november is Sportvisserij Nederland als waarnemend 
lid geïnstalleerd bij de Internationale Maascommissie 
(ICM). Nu kan ook in de Werkgroep Ecologie van de 
ICM worden meegewerkt aan adviezen ter verbetering 
van de situatie van de trekkende vissen. Met deze 
samenwerkingsverbanden is weer een nieuwe impuls 
gegeven aan het herstel van de zalm.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Limburg heeft David Vertegaal een 
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boeiende presentatie gehouden over de Grensmaas. 
Het natuurlijke visbestand van de Grensmaas staat 
onder druk, er is nog veel werk aan de winkel.

Waterkracht
Een speerpunt in het jaarplan van Sportvisserij 
Limburg betreft het tegengaan van achteruitgang 
van de visstand. Dit doet Sportvisserij Limburg 
en haar Actiecomité Waterkracht door afdoende 
beschermende maatregelen te bepleiten bij 
bestaande waterkrachtcentrales en de bouw van 
nieuwe waterkrachtcentrales tegen te gaan.

In het afgelopen jaar zijn door het onderzoeksbureau 
VisAdvies onderzoeken en testen gedaan naar 
het functioneren van de voorzieningen bij de 
waterkrachtcentrales van Lith en Linne. De installatie 
van de als visvriendelijk geteste Nijhuis turbine is 
helaas niet gerealiseerd. Bij beide centrales zullen 
de Migromat voor schieraal en het Early Warning 
System voor zalm- en zeeforelsmolts de schade voor 
de	Nederlandse	Maas	moeten	beperken	tot	maximaal	
10%. Binnen de sportvisserij bestaan de nodige 
twijfels of deze voldoende effectief zullen zijn.

In de vergunningen zijn aannames gedaan over de 
perioden dat schieralen en smolts naar zee trekken. 
Bij de monitoring van de ECI vispassage in de Roer 
van 2008 tot en met 2014 is gebleken dat schieraal 
niet alleen trekt vanaf augustus tot en met 31 
januari, zoals aangegeven in de vergunningen, maar 
bij hoge afvoeren dit al veel eerder in het jaar doet. 
Deze vissen krijgen geen enkele bescherming, omdat 
de Migromat slechts ingezet hoeft te worden vanaf 1 
augustus.

Voor de trekperiode voor smolts binnen het Early 
Warning System geldt in feite hetzelfde, namelijk dat 
deze niet de totale periode omvat waarin de smolts naar 
zee trekken. De voorgeschreven monitoringsperiodes 
na installatie van de voorzieningen zijn beperkt tot 
de aangenomen trekperiode. De schade tijdens 
de overige maanden van het seizoen zal dus nooit 
bekend worden.

Een gemis is verder dat er in alle vergunningen 
tot nu toe alleen aandacht is voor visbescherming 
bij stroomafwaartse migratie. Voor vanaf zee 
stroomopwaarts zwemmende paairijpe zalmen is er 
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geen enkele bescherming. Onderzoeken tonen aan 
dat stuwen en waterkrachtcentrales de migratie 
ernstig kunnen vertragen, doordat vispassages niet of 
pas na enige tijd worden gevonden. Grote krachtige 
zalmen zijn in staat de uitgang van een turbine 
binnen te zwemmen. Het gevolg is een botsing met 
de snel ronddraaiende turbinerotor met ernstige 
verwondingen aan de kop en mogelijk sterfte tot 
gevolg. Enig onderzoek naar dit fenomeen is nog 
nooit uitgevoerd. Mogelijk zullen deze zwaargewonde 
zalmen ten prooi vallen aan grote meervallen 
benedenstrooms van de waterkrachtcentrale. Enkele 
zwaargewonde zalmen zijn er desondanks in geslaagd 
om verder te trekken. Hier heeft Sportvisserij Limburg 
aangrijpende foto’s van ontvangen en verder gedeeld 
om de impact te tonen.

De Natuurwetvergunning voor de nog te bouwen 
waterkrachtcentrale bij Borgharen is in 2019 nog niet 
verleend en de bouw is dan ook nog niet gestart. 
Ondanks dat bij de stuw van Belfeld vergunningen 
voor een waterkrachtcentrale al enkele jaren zijn 
verleend, vallen hier ook nog geen bouwactiviteiten 
te bespeuren. Wel zijn er signalen van initiatieven 
om stuwing bij de Kruitmolen in Valkenburg te 
laten plaatsvinden, ondanks dat door gemeente 
Valkenburg in 2018 een toezegging is gedaan dat 
hier geen stuwing zal plaatsvinden. Ook op enkele 
overige beken in Limburg ontstaan zo nu en dan 
initiatieven voor waterkracht. Sportvisserij Limburg 
blijft alert.

Loodvrij vissen
De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor 
een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in 
thuis, want dit metaal is ongezond voor mens en dier. 
Ook de Nederlandse waterbeheerders en overheden 
vinden dit van groot belang. Daarom is er binnen 
de Green Deal-aanpak van de overheid, die inzet 
op vergroening van economie en samenleving, een 
gezamenlijk programma in werking gezet met als 
doel loodgebruik binnen de hengelsport te stoppen.

Sportvisserij Nederland werkt samen met 
de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, 
Natuurmonumenten en Dibevo aan de Green Deal 
Sportvisserij Loodvrij. Doel is om het loodgebruik 
in de sportvisserij in 2021 met 30% gereduceerd te 

hebben en in 2027 een volledig loodvrije hengelsport 
te hebben. Een actieve opstelling in het afbouwen van 
het loodgebruik en de zoektocht naar alternatieven, 
moet de sportvisserij op weg helpen richting de totale 
stop wat het vissen met lood betreft.

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg 
besteden reeds veel aandacht aan het thema 
loodvrij vissen. Afgelopen jaar werd de website 
www.sportvisserijloodvrij.nl gelanceerd. 
Per sportvisdiscipline staan alle duurzame lood-
alternatieven op een rijtje. Middels communicatie 
via	flyers,	social	media,	nieuwsbrieven,	advertenties	
en artikelen in Hét Visblad en Visionair en in video’s 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan voorlichting 
met als doel het creëren van bewustwording en 
uiteindelijk een gedragsverandering. In VIS TV 
(XL) heeft het vissen met loodvrije gewichten 
tevens een belangrijke plek gekregen. Verder 
werd het afgelopen jaar al bij meer dan 75 
sportvisevenementen loodvrij vissen uitgebreid 
onder de aandacht gebracht. Er worden al loodvrije 
viswedstrijden, jeugddagen, karperkampen, clinics, 
inruildagen, etc. georganiseerd. 
Sportvisserij Nederland voorziet de deelnemers 
van deze evenementen van duurzame lood-
alternatieven. Met alle evenementen komen 
duizenden sportvissers rechtstreeks in aanraking 
met loodvrij vissen. Daarnaast wordt er in 
samenwerking met federaties gewerkt met de Unie 
van Waterschappen en Natuurmonumenten aan 
het instellen van wateren en/of gebieden waar 
loodvrij wordt gevist. Bij deze pilotwateren zullen 
borden worden geplaatst en inruilacties worden 
opgezet. Daarnaast worden er onderzoeken 
uitgevoerd m.b.t. het loodverlies en het gebruik 
van loodalternatieven.

Om het loodvrij vissen ook in de regio beter te 
stimuleren, heeft Sportvisserij Limburg in 2019 een 
aanvullend campagneplan opgesteld. Deze campagne 
kan ook de relatie met partnerorganisaties verder 
versterken. Het streven is dat Sportvisserij Limburg 
in samenwerking met de aangesloten verenigingen 
gaat werken aan o.a. de lokale communicatie en 
bewustwording rondom het loodvrij vissen, loodvrije 
evenementen en loodvrije pilotgebieden, zoals reeds 
bij de Roer gebeurt.
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Waterschapsverkiezingen en 
waterschapsbestuurder Gerard IJff
Sportvisserij Limburg behartigt de Limburgse belangen 
voor sportvissers en hengelsportverenigingen. De 
contacten met Waterschap Limburg zijn hierbij van 
groot belang. In 2018 werd er door Sportvisserij 
Limburg gewerkt aan de bewustwordingscampagne 
omtrent de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 
2019. Deze verkiezingen waren erg belangrijk 
voor sportvissers en middels de campagne werd 
sportvissers aangeraden om zich goed te oriënteren 
en weloverwogen hun stem uit te brengen. Het 
waterschap is immers verantwoordelijk voor een 
goed waterbeheer, een goede visstand, bereikbare 
stekken en de aanleg voor recreatievoorzieningen. 
Kandidaat Gerard IJff gaf aan zich via de partij 
Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in te 
willen zetten voor de sportvisserij. Op 20 maart 
2019 werd hij, met 4.187 stemmen, verkozen tot 
waterschapsbestuurder. De partij Water Natuurlijk 
Limburg behaalde drie zetels.

In 2019 vond er maandelijks een overleg plaats 
bij Sportvisserij Limburg, waarbij Gerard IJff oor 
heeft voor de knelpunten die door de sportvisserij 
worden aangekaart. Daarnaast ging Gerard IJff 
op sportvisserij gerelateerde werkbezoeken. Zo 
bezocht hij o.a. de Open Jeugdvisdag tijdens de 
heropening van de gerenoveerde Gemeentevijver 
in Wijnandsrade, de karperuitzet in samenwerking 
met De KSN Regio Limburg en de opening van 
de vistrap die Waterschap Limburg in de Worm 
bij Kerkrade heeft aangelegd. Ook bezocht hij 
de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij 
Limburg en nam hij een kijkje bij verschillende 
hengelsportverenigingen. Bij het waterschap 
stelde hij het afgelopen jaar kritische vragen over 
o.a. de invloed van grote zwemevenementen, 
verontreiniging in de Geul, onttrekking van water uit 
de Roer, verdroging, de herinrichting van het unieke 
gebied rond de Middelsgraaf en de Doort en over de 
invloed van diverse watermolens op de visstand en 
trekvissen.
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Samen Vissen met Ouderen 
in Limburg
Sportvisserij Limburg organiseert in samenwerking 
met het Instituut Voor Natuureducatie en 
duurzaamheid (IVN) en Sportvisserij Nederland het 
project ‘Samen Vissen’. Het doel is om ouderen, 
die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen 
een onvergetelijke visdag te bezorgen. Door de 
hengelsport aan de zorg te koppelen kunnen ouderen 
op een gezonde en leuke manier genieten van de 
natuur en in beweging zijn.

Het project sluit aan bij de IVN-campagne Grijs, 
Groen & Gelukkig.  Het is een ideale gelegenheid 
om invulling te geven aan de belangrijke 
maatschappelijke en sociale rol van de sportvisserij 
binnen de lokale gemeenschap. IVN zorgt 
hierbij voor de contacten met de zorgcentra. 
Sportvisserij Limburg begeleidt de vrijwilligers 
van de hengelsportverenigingen, die op hun beurt 
weer de ouderen begeleiden bij het vissen. De 
activiteitenbegeleiders van het zorgcentrum blijven 
verantwoordelijk voor het wel en wee van de 
deelnemende bewoners. Samen wordt er bekeken of 
een vislocatie veilig en geschikt is voor de ouderen. 
Eind 2019 konden geïnteresseerde zorgcentra zich 
aanmelden via IVN.  Sportvisserij Limburg deed een 
beroep op de hengelsportverenigingen om deel te 
nemen aan dit project. In de zomer van 2020 staan 
de eerste evenementen op de planning.

Sportvisserij in blauwgroene 
opleidingen van het CITAVERDE 
College
In 2018 werd het ‘keuzedeel sportvisserij’ voor het 
eerst aangeboden aan studenten van de opleidingen 
Natuur, Water en Recreatie en Hovenier van het 
CITAVERDE College in Roermond. Het keuzedeel 
werd in nauwe samenwerking met Sportvisserij 
Limburg verzorgd. In 2019 werd de module opnieuw 
aangeboden en zijn de studenten onder begeleiding 
van	Sportvisserij	Limburg	in	de	praktijk	flink	aan	de	
slag gegaan. Gewapend met visnet en een drijvende 
emmer werd een Roertraject van ruim 130 meter 
systematisch afgevist. Op de oever werden de 
vangsten gedetermineerd en gemeten en werden de 
bijzondere vissoorten in een cuvet gedaan. Opvallend 
was hoeveel kleine vissen gevangen werden. 

Naast een aantal zeldzame vissoorten, zoals 
bittervoorns en alvers, werden er ook bekendere 
soorten	 aangetroffen	 en	 een	 aantal	 exoten.	 Zo	
werden er kopvoorns, barbelen, riviergrondels, 
marmergrondels, zwartbekgrondels, baarsjes, 
serpelingen en meervallen gespot. Een Amerikaanse 
rivierkreeft, platte waterwants, schorpioenwants, 
rivier vlokreeft en larven van waterjuffers waren 
een mooie bijvangst. Macro-invertebraten (alle met 
het blote oog waarneembare ongewervelde dieren) 
zijn een goede indicator voor de waterkwaliteit en 
waren dus ook erg interessant voor de studenten. 
De studenten verwerkten de gegevens in een 
verslag. Daarin werden de ecologische gilden, de 
R-maatlatten, volgens de KRW uitgewerkt.

Als tegenprestatie voor de bijdrage van Sportvisserij 
Limburg aan dit onderdeel van het onderwijs van het 
CITAVERDE College, is afgesproken dat studenten in 
het kader van andere lessen gaan leren maaien en 
snoeien op Maasoevers waar veel gevist wordt. Zo is 
sprake van een mooie win-win situatie.
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4.  Controle en handhaving Visserijwet 
De sportvisserij heeft duidelijke regels, maar toch 
vinden er veel onregelmatigheden plaats aan of op 
het water. Controle en handhaving vormen een van 
de speerpunten van Sportvisserij Limburg. Zo staat 
er in het jaarplan dat er een jaarlijkse terugkoppeling 
van de resultaten van de controles dient plaats te 
vinden,	 waardoor	 de	 efficiëntie	 van	 de	 controles	
verbeterd kan worden. In 2019 heeft Sportvisserij 
Limburg dit niet alleen gedaan door de resultaten 
te presenteren in het jaarverslag, maar ook door 
middel van evaluatiesessies en bijeenkomsten met 
de Groene Brigade, BOA’s en federatiecontroleurs. 

Een ander speerpunt uit het jaarplan is de 
deskundigheid van de controleurs te bevorderen door 
deelname aan jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomsten 
van controleurs te stimuleren. In 2019 werden er 
zowel reguliere cursussen als opfriscursussen op het 
gebied van controle en handhaving georganiseerd. 
In 2019 is het aantal federatiecontroleurs gegroeid 
tot 30 geregistreerde federatiecontroleurs, die 
op federatiewateren controleren. De controleurs 
controleren veelal op wateren bij hun in de 
buurt en waar zij zelf ook graag vissen of komen. 
Tevens zijn er bij hengelsportverenigingen diverse 
verenigingscontroleurs actief. Het handhaven op 
de voorwaarden en regels draagt sterk bij aan het 
waarborgen van de sportvisserijmogelijkheden in 
Limburg. 

Uren inzet Groene Brigade
In 2019 zijn door de Groene Brigade 176 controles 
op Visserijwet geregistreerd in het BOA Registratie 

Systeem (BRS). Daarbij zijn circa 180 uur besteed 
aan controles op visserij. In werkelijkheid zullen de 
controles en bestede uren nog hoger liggen, omdat 
niet alle controles die worden uitgevoerd  door de 
BOA’s van de Groene Brigade worden geregistreerd 
die ook met BOA’s van andere netwerkpartners 
worden uitgevoerd.  Als bijkomend effect van 
samenwerking met andere partijen kan worden 
gesteld dat BOA’s van deelnemende partijen 
ook binnen hun eigen reguliere surveillance de 
nodige visserijwetcontroles uitvoeren. Dit blijkt 
uit de vele registraties in het BRS, die buiten de 
uren van het project zelfstandig worden verricht. 
Kennisoverdracht en opgedane ervaring speelt hier 
zeker een rol en werpen hun vruchten af. 

Resultaten Groene Brigade en BOA’s  
van andere organisaties
Over het algemeen kan worden gesteld dat de meeste 
sportvissers in het bezit zijn van een sportvisakte 
en op de hoogte zijn van de regels. De VISplanner 
app is een handig hulpmiddel voor sportvissers, 
zodat ze kunnen zien waar ze mogen vissen. Dat 
geldt daarnaast ook voor BOA’s om te bekijken wat 
men op de betreffende locatie aan papieren nodig 
heeft en om te zien of er sprake is van bijzondere 
voorwaarden. 

De onderstaande cirkeldiagrammen geven het aantal 
verbalen in 2019 weer van de Groene Brigade en 
andere organisaties op basis van het BRS.

Verbalen andere organisaties BRSVerbalen Groene Brigade

Vissen zonder toestemming
Vissen met levend aas
Vissen nabij een stuw
Voorhanden hebben vistuig 
zonder toestemming
Gesloten tijd aassoorten
Andere voorwaarden Visserijwet
Nachtvissen waar dat niet is 
toegestaan

21
3 16

10 12

5 8

1
4

4
13

8

86

18



Jaarverslag 2019 Sportvisserij Limburg

Naast de controles op sportvisserij wordt tijdens 
surveillance integraal opgetreden en gehandhaafd, 
wat betekent dat ook op andere wetgeving wordt 
gecontroleerd. Onder andere op:  
•  Gesloten verklaring gebied, (artikel 461 Wetboek 

van Strafrecht);
• Gesloten verklaring wegen (Wegenverkeerswet);
• Illegaal kamperen (APV);
• Open vuur, afval verbranden, (APV);
• Snel varen en invaarverbod (BPR);
•  Betreden waterstaatswerken 
 (Wet op de Waterstaatswerken).

Aandachtspunten en constateringen
In 2018 werd de Groene Brigade geconfronteerd met 
staande netten in de Asseltse plassen. Daarop is het 
toezicht op die locatie integraal verscherpt.  In 2019 
heeft de Groene Brigade geen meldingen ontvangen 
of aanwijzingen van deze vorm visstroperij in de 
Asseltse plassen. Mogelijk heeft het verwijderen 
van de netten en een daaropvolgende controle de 
stropers verstoord.

De Groene Brigade heeft diverse vormen van 
kleinschalige visstroperij gezien. In de voorhaven 
te Well zijn in samenwerking met een BOA van 
de gemeente Bergen, drie visfuiken uit het water 
gehaald. Daarbij zijn geen daders of verdachten 
aangetroffen. Verder zijn er in de Maasplassen 
zetlijnen en kreeftenfuiken aangetroffen. De fuiken 
zijn in beslag genomen en vernietigd.

Een melding van visstroperij met fuiken in de 
Schroevendaalse plas te Ohé en Laak bleek te gaan 
om visserijonderzoek door Wageningen marine 
research. In het kader van dit onderzoek werden 150 
schieralen gevangen en van een zender voorzien. 

Resultaten 2019 federatiecontroleurs
In 2019 zijn door de federatiecontroleurs 105 
controles uitgevoerd waarbij er 327 personen zijn 
gecontroleerd. Daarvan hadden er 41 een overtreding 
begaan. Er was een redelijke goede dekking in de 
regio en zowel in het noorden, zuiden en midden van 
Limburg werden er controles uitgevoerd. 
Vergeleken met vorig jaar zijn er 75 controles meer 
geregistreerd. Dit is een goede zaak. Daarnaast 
zijn er nog een tal van controles die nog niet 

zijn geregistreerd. Het daadwerkelijke aantal 
controles ligt dus nog hoger. Ook hebben enkele 
federatiecontroleurs de controles geregistreerd 
onder hun vereniging. Naast deze federatieve 
controles zijn er nog talloze controles uitgevoerd op 
verenigingswateren door verenigingscontroleurs. 
De onderstaande tabel geeft alle overtredingen weer 
die door de federatiecontroleurs zijn vastgesteld:

Overtreding Aantal

Geen schriftelijke toestemming in bezit 
(VISpas) 
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Gesloten tijd aassoorten 1

Maken kampvuur of barbecueën 13

Overige overtredingen 2

Vissen met meer hengels dan toegestaan 9

Vissen zonder NachtVIStoestemming 7

Figuur 4 Waargenomen overtredingen federatiecontroleurs
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Opmerkelijk is het grote aantal overtredingen 
met betrekking tot het maken van kampvuren en 
barbecueën. Met name in het Maasplassengebied en 
langs de Maas werd dit aangetroffen. 

Resultaten Landelijke controledagen
De landelijke controledagen vonden plaats op 22 
en 23 juni. In het hele land waren handhavers van 
hengelsportfederaties, verenigingen en diverse 
partners op pad om controles te verrichten op 
visdocumenten en visserijvoorwaarden. Ook 
Sportvisserij Limburg deed hieraan mee in 
samenwerking met hengelsportverenigingen en 
handhavingspartners.

Een van de partners die meedeed was gemeente 
Gennep samen met de vereniging VBG Gennep. Zij 
hebben gecontroleerd op een groot aantal wateren in 
het noorden van Limburg. In totaal zijn er 45 personen 
gecontroleerd en 6 proces-verbalen opgemaakt: 
Een federatiecontroleur heeft gecontroleerd in 
Maastricht Noordwest en Oost waarbij er 11 vissers 
gecontroleerd zijn. Twee vissers hadden geen geldig 
visdocument in hun bezit. Deze vissers werden 
gesommeerd te stoppen met vissen waar onmiddellijk 
gehoor aan werd gegeven.

Tegelijk met de controledagen vond de Politieactie 
Bellande in Maastricht plaats. Hier deden 
hengelsportvereniging VVM en de Groene Brigade aan 
mee. Er werden in totaal 185 personen gecontroleerd. 
Daarbij zijn 47 proces-verbalen opgemaakt, onder 
meer voor het niet kunnen tonen van de VISpas of 
vanwege het vissen zonder vergunning. 
Daarnaast hebben federatiecontroleurs tijdens de 
controledagen gecontroleerd op de Roermondse 
Maasplassen. Daarbij werden 18 personen 
gecontroleerd en 13 overtredingen waargenomen. 
De sportvissers werden verzocht het barbecueën te 
staken. Daarnaast is er een overtreding geconstateerd 
met betrekking tot het bewaren van consumptievis in 
een leefnet. 

Ook HSV de Snoek uit Susteren, HSV EKH Goudwinde 
uit Kerkrade, en HSV de Lou uit Heel hebben 
deelgenomen aan de landelijke controledagen. 
Op basis van deze gegevens kunnen wij concluderen 
dat de controledagen een succes waren. Sportvissers 

hadden in het algemeen hun toestemmingen 
op orde, er werd echter tijdens het vissen veel 
gebarbecued. Vele partijen hebben meegedaan en 
hebben hun steentje bijgedragen. Dit draagt bij aan 
het versterken van het imago van de sportvisserij en 
de samenwerking met diverse partijen. Daarnaast 
werd het totale controlegebied vergroot.

Convenant en projectgroep ‘Samen 
Sterk’
Met het bevoegdheidsconvenant ‘Handhaving in 
de natuur in de Provincie Limburg’ wordt het voor 
de boswachters, jachtopzieners, medewerkers van 
gemeenten of handhavers in het buitengebied of 
op het water gemakkelijker om op te treden tegen 
misstanden. De bevoegdheden van deze handhavers 
hielden tot nu toe op bij de grenzen van het terrein 
van hun werkgever. Het convenant maakt het mogelijk 
dat deze werkgevers nu onderling afspraken kunnen 
maken en de BOA’s ook op elkaars terreinen mogen 
werken. Hierdoor wordt de veiligheid, effectiviteit en 
efficiëntie	 van	 de	 gezamenlijke	 BOA-inzet	 vergroot.	
Ook worden gezamenlijke handhavingsacties mogelijk 
en	kan	men	gebruikmaken	van	elkaars	expertise.

De deelnemers aan het convenant zijn Sportvisserij 
Limburg, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, 
Staatbosbeheer, Provincie Limburg, alle 31 
gemeenten in Limburg, Rijkswaterstaat, Stichting het 
Limburgs Landschap en alle Wildbeheereenheden in 
Limburg. De aftrap van de samenwerking werd op 11 
maart 2019 verricht door gedeputeerde Eric Geurts 
(Provincie Limburg). 
Om invulling te kunnen geven aan de afspraken in dit 
convenant is de projectgroep Samen Sterk in Limburg 
in het leven geroepen. Deze groep gaat kijken naar 
hoe de samenwerking vormgegeven kan worden en 
verder kan worden versterkt. 

Maasplassen actie
Voortbordurend op het bevoegdheidsconvenant is een 
oude handhavingsactie weer in het leven geroepen: 
de Maasplassen actie. De politie en 14 BOA’s deden 
mee aan de actie. Het betrof een nachtelijke actie 
die tot 03:00 uur heeft geduurd. Er werd met name 
op de Visserijwet gecontroleerd. Vanuit Sportvisserij 
Limburg deden er federatieve hengelsportcontroleurs 
mee.
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Diverse wateren, zoals de Maasplassen bij Roermond 
en in de omgeving van Wessem en Maasbracht, maar 
ook de kanalen te Weert zijn gecontroleerd. In totaal 
zijn er 137 controles gedaan en zijn er 38 proces-
verbalen uitgeschreven. 

BOA Project Sportvisserij Limburg
Omdat de prioriteiten van de Groene Brigade bij 
andere zaken zijn komen te liggen, kunnen zij 
steeds minder uren aan visserijcontroles inzetten. 
Tegelijkertijd ziet Sportvisserij Limburg het aantal 
sportvissers in de provincie toenemen en de vraag 
naar meer toezicht groter worden. Meer BOA-
capaciteit is gewenst. Daarom heeft Sportvisserij 
Limburg in 2019 de mogelijkheden onderzocht om 

eigen, vrijwillige BOA’s in te zetten. Het aannemen, 
opleiden en in het veld sturen van BOA’s die dit op 
vrijwillige basis doen moet op een uiterst zorgvuldige 
wijze gebeuren. In de voorbereiding bleek dat  het 
zeer	complex	was	en	om	dit	goed	te	doen	veel	tijd	
vroeg van bestuur en medewerkers.  Meerdere opties 
zijn onderzocht. Sportvisserij Nederland is verzocht 
om een aantal problemen waar meer federaties tegen 
aan lopen, landelijk op te pakken. Onze buurfederatie 
Sportvisserij Zuid West, die ruime ervaring heeft 
met vrijwillige BOA’s, heeft nu de helpende hand 
uitgestoken om de controle en handhaving met 
vrijwillige BOA’s in Limburg de komende jaren toch 
uit te kunnen bouwen.   
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5.  Wedstrijden 
Limburgs Kampioenschap Dobber Individueel en Teams

Uitslag LK Dobber Individueel 

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Charlie van Rhee HSV De Noordervaart Meijel 4.800

 2 Siem Dorssers HSV Leudal Heythuysen 3.035

 3 Juul Slabbers   HSV St. Jan Echt 2.630

Uitslag LK Dobber Teams 

 Klassering Team  Punten Teamleden

 1 HSV De Noordervaart Meijel  9 Ron Steijvers
     Jochem Drescher
     Jan Nijssen
     Danny Flipsen
     Charlie van Rhee

 2 HSV St. Jan Echt  11 Thijs Geurten
     Richard Feller
     Haike Ruijters
     Juul Slabbers
     Wilbert Dohmen

 3 HSV Leudal Heythuysen  12 Siem Dorssers
     Benny Koeyvoets
     Roberto Hofman
     Daniel Welzen
     Roel Reuvers
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Limburgs Kampioenschap Feeder Individueel en Teams

Limburgs Kampioenschap Vijvervissen 

Limburgs Kampioenschap Jeugd 

Uitslag LK Dobber Individueel 

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Charlie van Rhee HSV De Noordervaart Meijel 4.705

 2 Marcel van de Voort HSV Leudal Heythuysen 4.530

 3 Louis Briels   HSV Leudal Heythuysen 4.360

Uitslag LK Vijver

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Jos Jansen HSV De Karper Voerendaal 20.200

 2 Erwin Kirkels HSV De Noordervaart Meijel 10.155

 3 Marco Pieterse HSV Heksenberg Heerlen 9.130

Uitslag U15

 Klassering Deelnemer Vereniging Punten Gewicht (g)

 1 Sonja Dorssers HSV De Karper Lomm  5 210

 2 Dre Eijssen HSV St. Petrus Linne  6 2.355

 3 Diesel Westerhoff HSV ’t Loze Vissertje Wessem  7 190+2 vissen

Uitslag LK Dobber Teams 

 Klassering Team  Punten Teamleden

 1 HSV De Noordervaart Meijel  7 Charlie van Rhee
     Rob Bakker
     Jochem Drescher
     Danny Flipsen

 2 HSV Leudal Heythuysen 2  9 Marc Leurs
     Joep Rutten
     Louis Briels
     Heins Meeuwis

 3 HSV Leudal Heythuysen 3  10 John Janssen
     Jos Hendriks
     Twan Vaessen
     John Geraedts
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Uitslag U20

 Klassering Deelnemer Vereniging Punten Gewicht (g)

 1 Daan van Wijlick HSV De Karper Lomm  3 7.420

 2 Daphne Janssen HSV De Peelvissers Sevenum  8 2.690

 3 Bram Theunissen HSV St. Petrus Linne  8 2.260

Uitslag U25

 Klassering Deelnemer Vereniging Punten Gewicht (g)

 1 Dirk Joosten HSV De Forel Reuver  4 8.375

 2 Juul Slabbers HSV St. Petrus Linne  4 5.710

 3	 Joep	Cox	 HSV	St.	Jan	Echt	 	 4	 4.465
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Open Nederlandse Kampioenschappen

Open NK Heren
Het open NK Heren werd op 31 augustus gevist 
aan het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille. De 
Limburgse deelnemers wisten helaas geen medaille 
in de wacht te slepen. Wel wist Danny Flipsen van 
HSV de Noordervaart keurig één van de vijf vakken te 
winnen. Hiermee eindigde Danny op de vierde plaats.

Open NK Dames
Tegelijkertijd met het open NK Heren vond op 
hetzelfde water ook het open NK Dames plaats. 
Tatiana Timoshkina van HSV de Karper Voerendaal 
wist met 1.900 gram vis haar vak te winnen en 
eindigde op een nette derde plaats.

Uitslag Open NK Dames 

 Klassering Deelnemer Gewicht (g)

 1 Anja Groot 5.875

 2 Mandy Swart 3.435

 3 Tatiana Timoshkina  1.900

Uitslag Open NK Feeder

 Klassering Deelnemer Gewicht (g)

 1 J. Weering 21.060

 2 Jan-Bart Uuldersma 14.240

 3 Charlie van Rhee 10.635

 4 Anne Bruins 8.310

 5 Frans van Deur 8.135

Open NK Feeder
Op 1 september werd het Open NK Feeder gevist. 
Ook dit kampioenschap vond plaats aan het Prinses 
Margrietkanaal bij Kootstertille. De Limburgse 
afvaardiging boekte goede resultaten. Charlie van 
Rhee won zijn vak en eindigde op de derde plaats. 
Ook Frans van Deur won zijn vak en eindigde met 
deze vakwinst op de vijfde plaats. Danny Flipsen trok 
zijn zaterdagvorm door en eindigde op de tweede 
plaats in zijn vak en in het totaalklassement op de 
zevende plaats.
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Uitslag Open NK Jeugd U15 

 Klassering Deelnemer Gewicht (g)

 1 Diesel Westerhoff 6.580

 2 Dylan Dams 5.345

 3 Ties Dekkers 3.565

Uitslag Open NK Jeugd U20 

 Klassering Deelnemer Gewicht (g)

 1 Bram Theunissen 21.100

 2 Kevin Bruggink 7.925

 3 Daan van Wijlick 7.445

Uitslag Open NK Jeugd U25 

 Klassering Deelnemer Gewicht (g)

 1 Jesse Averdijk 15.075

 2 Vasco Besseling 11.220

 3 Juul Slabbers 5.220

Open NK Jeugd
Op zondag 15 september vond het Open NK Jeugd 
plaats aan het Noord-Hollandschkanaal bij Graftdijk. 
Er werd gevist in drie leeftijdscategorieën. Per 
categorie waren de deelnemers verdeeld over drie 
vakken. 

U15
De Limburgse jeugd in de U15 categorie deed het 
prima tijdens het Open NK Jeugd. Diesel Westerhoff 
van HSV Het Loze Vissertje uit Wessem wist zijn 
vak en de Nederlandse titel te winnen. Ook Arne 
Plessers van HSV Het Loze vissertje deed het prima 
en eindigde als derde in zijn vak en als zevende in het 
totaalklassement.

U20
Ook de Limburgse jeugd in de U20-categorie deed 
het prima. Bram Theunissen won zijn vak en werd 
Nederlands kampioen. Daan van Wijlick won zijn 
vak en eindigde op een nette derde plaats. Ook 
Siem Dorssers viste een prima wedstrijd. Siem viste 
een drie in zijn vak en eindigde als zevende in het 
totaalklassement.

U25
Ook in de U25-categorie deden de Limburgse 
deelnemers mee voor de prijzen. Uiteindelijk wist 
Juul Slabbers zijn vak te winnen. Deze vakwinst was 
goed voor de derde plaats in het totaalklassement. 
Joep	Cox	en	Thijs	Verstegen	eindigden	respectievelijk	
als zevende en tiende in het totaalklassement.
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In lijn met het jaarplan hebben de medewerkers 
van Sportvisserij Limburg in 2019 vele verenigingen 
ondersteund en geadviseerd over visstand- en 
viswaterbeheer, controle en handhaving, jeugd, 
visrechten en vismogelijkheden, subsidieregelingen 
en organisatievraagstukken.

Karperuitzetproject Zandmaas
2019 was het derde jaar van het driejarige 
karperuitzetproject van Sportvisserij Limburg en 
de Karpersportvisserij Nederland (De KSN) Regio 
Limburg. Vanuit Sportvisserij Limburg werd er 6000 
euro beschikbaar gesteld en de KSN heeft daarnaast 
nog 7000 euro aan sponsorgelden verworven. 
Er werd gekozen voor het ontwikkelen van een 
gevarieerd karperbestand. Daarom werden er 
schubkarpers en zowel beschubde als onbeschubde 
spiegelkarpers uitgezet. Daarnaast werden er vissen 
van verschillende kwekers gekozen. Hierdoor kan een 
gevarieerd karperbestand ontstaan van  verschillende 
rassen en beschubbingstypen.

In 2019 zijn er 666 kg aan schubkarpers en 900 
kg aan spiegelkarpers uitgezet op de Maasplassen. 
Vanuit de Maasplassen kunnen de karpers zich 
verder verspreiden over de Maas. In totaal is er in de 
afgelopen drie jaar 4514 kg aan karpers uitgezet op 
de Maas en Maasplassen.
Aangezien dit het laatste jaar was van het driejarig 
plan zijn er in 2019 nieuwe plannen gemaakt. Voor 
de komende drie jaar heeft Sportvisserij Limburg 
wederom een budget beschikbaar gesteld. Dit budget 
bedraagt 20.000 euro. De insteek is om karpers uit 
te gaan zetten op de (Grens)Maas, Maasplassen en 
afgesloten plassen.

Belangenbehartiging en visrechten
Een belangrijk doel uit het beleidsplan is het 
verbeteren van toegankelijkheid van het viswater in 
de provincie. Dit blijft een continu aandachtspunt. 
In 2019 heeft Sportvisserij Limburg wederom veel 
overleg gepleegd om beperkende voorwaarden 
op te heffen en meer viswater beschikbaar te 
krijgen. Er is onderhandeld met diverse eigenaren 
van oude zakelijke visrechten om deze rechten te 
kopen.  Meerdere keren is overleg geweest met 

6.  Adviezen en begeleiding
natuurorganisaties als Stichting Limburgs Landschap, 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Daarnaast 
zijn er afspraken gemaakt met particuliere eigenaren 
van visplassen. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt 
voor de Boschmolenplas waar het bevisbare oppervlak 
verkleind is, maar de mogelijkheden zijn verruimd. 

Voor de Diepeling zijn er nieuwe afspraken gemaakt 
met de eigenaar om het water in 2020 weer te kunnen 
bevissen. Daarnaast is er een nieuwe overeenkomst 
ondertekend met het waterschap en zijn er nieuwe 
wateren toegevoegd aan deze overeenkomst. 
Gezien de grote toeristische-recreatieve projecten 
die plaatsvinden in het Maasplassengebied wordt 
het steeds moeilijker voor de sportvisserij om een 
plekje te behouden in het gebied. De samenwerking 
met de watereigenaren wordt daarom steeds 
belangrijker.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met Visstand 
Verbetering Maas uit Maastricht, waarbij stadswater 
uit de VISpas is gehaald, maar een deel Grensmaas 
in de VISpas erbij is gekomen. Daarnaast heeft HSV 
Leudal de Tungelroyse Beek ingebracht. 
Verenigingen kunnen terecht bij Sportvisserij 
Limburg met vragen over visrechten. Zo kan advies 
worden gegeven over huurovereenkomsten en kan 
Sportvisserij Limburg samen met de vereniging 
onderhandelen met watereigenaren over de 
voorwaarden. Zo nodig kan ook bij Sportvisserij 
Nederland juridisch advies worden ingewonnen. In 
2019 zijn er diverse verenigingen die hier gebruik van 
hebben gemaakt.

Karper- en bijvoerproject
Het stimuleren van verantwoord uitzetten van vis is 
een van de doelen die werden opgenomen in het 
jaarplan van Sportvisserij Limburg. Sportvisserij 
Nederland en Sportvisserij Limburg stimuleren sinds 
enkele jaren het uitzetten van kleine karpers in 
visvijvers. Deze vissen worden gekweekt en niet in 
het wild gevangen. Sportvisserij Nederland verleent 
2 euro subsidie per kg karper. Om de vissen gezond 
te houden moeten deze worden bijgevoerd. Daarbij 
wordt 50% van de aankoopkosten van dit voer 
gesubsidieerd.

28



Jaarverslag 2019 Sportvisserij Limburg

In 2019 deden er 20 Limburgse verenigingen mee 
aan het karper- en bijvoerproject. Dit was een kleine 
toename ten opzichte van 2018. De gezondheid van 
de uitgezette karpers werd in 2019 evenals in 2018 
gemonitord. Tijdens het onderzoek werden er in vijf 
Limburgse vijvers karpers met gezondheidsproblemen 
aangetroffen. Deze problemen werden aangepakt 
door de vissen medicinale pellets te voeren. Na verloop 
van tijd verbeterde de gezondheid van de vissen, 
waardoor vissterfte werd voorkomen. De reacties van 
de betrokken verenigingen waren dan ook positief. 
Ook in 2020 zal het karper- en bijvoerproject blijven 
doorlopen, inclusief het monitoren van de gezondheid 
van de uitgezette vissen. Naar verwachting neemt het 
aantal verenigingen dat aan het project deelneemt in 
2020 verder toe.

Toekomstige inrichting Peelkanalen
De Peelkanalen zijn verzand en op diverse plaatsen 
lekt water weg. De komende jaren worden de 
Peelkanalen gerenoveerd. Samen met Sportvisserij 
Zuidwest Nederland en HSV De Peel uit Deurne 
behartigt Sportvisserij Limburg zo goed mogelijk de 
belangen van de vissers en vissen in het gebied. 

Aanleg en renovatie visvijvers
In 2019 is de nieuwe visvijver van HSV I.P.I.V.I. in het 
centrum van Maasbracht geopend. Daarnaast zijn ook 
de visvisvijvers van HSV V.I.N. en HSV Wijnandsrade 
in 2019 opnieuw geopend. Er is ook al  druk gewerkt 
aan de nieuwe visvijvers van HSV Willem Eén. 

Water- en visstandbeheer
In 2019 heeft Sportvisserij Limburg diverse 
verenigingen, gemeenten en ingenieursbureaus 
geadviseerd met betrekking tot de inrichting en het 
beheer van viswater. Er is onder andere contact 
geweest met gemeente Heerlen. De oevers van de 
visvijvers van HSV Heksenberg en HSV de Edelkarper 
moeten namelijk toekomstbestendig worden 
gemaakt. Ook is er veelvuldig contact geweest 
met gemeente Kerkrade en EKH Goudwinde. Ook 
in Kerkrade wordt er gewerkt aan visvriendelijkere 
oevers en een duurzaam visstandbeheer. Met de 
verenigingen uit Stein zijn er in samenwerking 
met gemeente Stein afspraken gemaakt over het 
toekomstige sportvisserijgebruik van de vijver in het 
Steinerbos. Hier mag vanaf eind mei 2020 worden 
gevist. Met HSV de Forel uit Reuver en adviesbureau 
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Brouwers is er gesproken over de toekomstige aanleg 
van de nieuwe visvijver van de vereniging, die in het 
voorjaar van 2020 wordt gegraven. Met HSV de Peel 
uit Deurne wordt bekeken hoe de viswateren van 
de vereniging zo optimaal mogelijk beheerd kunnen 
worden.

Bijeenkomst HSV Leden
Op woensdag 3 juli 2019 vond er een bijeenkomst 
plaats in het kantoor van Sportvisserij Limburg 
over het ledenadministratiesysteem HSV Leden 
van Sportvisserij Nederland. Diverse verenigingen 
hadden tijdens de regiobijeenkomsten en de ALV van 
Sportvisserij Limburg aangegeven behoefte te hebben 
aan een dergelijke bijeenkomst. Twee medewerkers 
van Sportvisserij Nederland reisden daarom naar 
Limburg om de vragen van deze verenigingen te 
beantwoorden en hen beter wegwijs te maken in het 
programma. De verenigingen werden op een goede 
manier door het programma geloodst en alle vragen 
werden beantwoord. Het programma HSV Leden 
blijft in ontwikkeling en bepaalde punten, die werden 
aangekaart tijdens deze bijeenkomst, zullen dan ook 
opgepakt worden. 

Naast het programma HSV Leden werden ook 
de functies van de online bestelmodule en de 
ledenservice besproken:

•  Via de online bestelmodule kan een vereniging 
zijn VISpas via het internet aanbieden. Via een 
link op je website komt men direct op een pagina 
met het bestelformulier voor een VISpas van de 
vereniging. Deze functie is gratis en sterk aan te 
bevelen aangezien hij aanzienlijk kan bijdragen 
aan het verkrijgen van meer leden.

•  De ledenservice is een dienst die Sportvisserij 
Nederland aanbiedt aan verenigingen. Deze 
dienst houdt in dat Sportvisserij Nederland de 
ledenadministratie van een vereniging uitvoert. 
Dit hoeft de vereniging dan niet meer zelf te doen. 
Hiermee wordt het bestuur van de vereniging 
ontlast en hoeven VISpassen niet meer centraal 
verdeeld te worden. Deze dienst is niet gratis en 
kost een klein bedrag per lid. In het algemeen 
levert deze service de vereniging meer op dan het 
kost.

Contactavond met 
hengelsportverenigingen Groot Venlo
Op donderdag 7 november vond in zaal Apollo in 
Blerick een zeer geslaagde contactavond plaats met 
hengelsportverenigingen uit de gemeente Venlo. Voor 
deze bijeenkomst waren alle 18 verenigingen uit Groot 
Venlo uitgenodigd. Uit vrijwel alle stadsdelen waren 
verenigingen vertegenwoordigd. Het doel van deze 
informatieve avond was om met de verenigingen 
waar Sportvisserij Limburg de afgelopen jaren 
niet veel contact mee heeft gehad, in gesprek te 
gaan om te horen wat er leeft. Er werd ook kort 
gesproken over de nieuwe Omgevingswet en hoe 
de verenigingen hierop in kunnen spelen. Daarnaast 
werd	 er	 ingegaan	 op	 specifiekere	 zaken,	 zoals	 het	
beheer	en	de	exploitatie	van	Stichting	Zaarderheiken.	
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7.  Communicatie 
Tijdens het opstellen van het beleidsplan van 
Sportvisserij Limburg bleek al dat de rol van 
communicatie steeds belangrijker wordt. Het is van 
groot belang om het imago van de sportvisserij in de 
provincie voortdurend te waarborgen en te versterken. 
Een andere doelstelling van het beleidsplan is om 
ervoor	te	zorgen	dat	externe	relaties	in	de	provincie	
weten dat Sportvisserij Limburg hét aanspreekpunt 
en dé vraagbaak is als het gaat om zaken die verband 
houden met viswaterbeheer en visserijbeleid. 
Iedereen die meer wil weten over de sportvisserij in 
Limburg en de daaraan gerelateerde evenementen en 
projecten kan terecht op de diverse communicatie-
kanalen van Sportvisserij Limburg. Middels de website 
en diverse social media platforms, zorgt Sportvisserij 
Limburg voor een groot bereik onder sportvissers, 
betrokken organisaties en de samenleving. 

De communicatiekanalen van Sportvisserij Limburg 
vormen een mooie regionale toevoeging op de 
mediakanalen van Sportvisserij Nederland. In 2019 
vond er twee keer een Beroepskrachtenoverleg 
Communicatie plaats. Hierin werd de communicatie 

van Sportvisserij Nederland en de zeven federaties 
besproken en afgestemd en werden nieuwe 
ontwikkelingen en trends met elkaar gedeeld. 

Strategisch social media beleid
Social media worden in toenemende mate belangrijk 
als communicatiemiddel. Het bereik via de social media 
kanalen van Sportvisserij Limburg steeg afgelopen 
jaar wederom. De Facebookpagina heeft meer dan 
1.000 pagina vind-ik-leuks bereikt en het bereik steeg 
wederom aanzienlijk. Naar verwachting zal het bereik 
in 2020 nog sterker groeien, wanneer Sportvisserij 
Limburg nog actiever en gerichter met social media 
aan de slag gaat en in samenwerking met Sportvisserij 
Nederland en collega federaties gebruik gaat maken 
van nieuwe platforms, zoals Instagram om jeugd te 
bereiken en LinkedIn om de zichtbaarheid bij het 
zakelijke netwerk verder te vergroten. 

Regio-editie Hét Visblad
In mei en december 2019 werd de Limburgse 
regio-editie van Hét Visblad gratis verzonden naar 
alle Limburgse VISpashouders. Dit volwaardige 
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magazine voor alle sportvissers biedt een mooie 
gelegenheid om het werk van de federatie, 
projecten, sportvissers en verenigingen onder de 
aandacht te brengen. Sportvisserij Limburg besteedt 
deze artikelen niet uit aan derden en ziet dit als een 
waardevol contactmoment met de geïnterviewden. 
Voor	 de	 fotografie	 werd	 externe	 fotograaf	 Laurens	
Eggen ingezet om de regio-editie te voorzien van 
professionele foto’s.  

Verenigingsondersteuning
Verenigingen die advies of ondersteuning nodig 
hebben bij het opzetten en onderhouden van een 
Facebookpagina of website kunnen hiervoor bij 
Sportvisserij Limburg terecht. Dergelijke kanalen 
vergroten niet alleen de bereikbaarheid en 
zichtbaarheid van de vereniging, maar ook van de 
sportvisserij in Limburg. In 2019 is HSV Nieuwstadt 
geholpen bij het opzetten en lanceren van een 
nieuwe website. 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
Sportvisserij Limburg en hengelsportverenigingen 
moeten voldoen aan de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, kortweg AVG. Dit blijft een 
continu punt van aandacht.  Sportvisserij Nederland 
heeft in samenwerking met de federaties een aantal 
documenten opgesteld, waaronder een inleiding over 
de AVG (met uitleg over de wet), een stappenplan 
waarin de te ondernemen acties werden omschreven 
en diverse documenten ter ondersteuning, zoals een 
voorbeeld van een verwerkingsovereenkomst en 
een privacy-policy die men kan aanpassen voor de 
eigen vereniging. Tevens heeft Sportvisserij Limburg 
ook in 2019 tijdens bijeenkomsten en via haar 
communicatiekanalen aandacht besteed aan de AVG. 
Verenigingen kunnen bij de federatie terecht voor 
extra	 advies	 en	 ondersteuning.	 Daarnaast	 hebben	
alle medewerkers het afgelopen jaar, via online 
leerplatform Awaretrain, trainingsmodules gevolgd 
over digitale veiligheid en de AVG.

Pers
In 2019 zijn de contacten met de pers geïntensiveerd. 
Dit leidde o.a. tot een uitgebreid artikel over het 
damesvissen en vier Limburgse visvrouwen in 
L-magazine, de zaterdagbijlage van De Limburger. 

Verder verscheen er een artikel in het NRC waarin 
Albert Reuvers, lid van de Projectgroep Wedstrijden, 
werd geïnterviewd over het wedstrijdvissen en de 
veranderende wateren. 

Holland van Boven
Op 30 september reisde een cameraploeg van 
SBS6 naar stuwmeer de Cranenweyer in Kerkrade 
om opnames voor het programma Holland van 
Boven te maken. Het item werd op 3 november 
uitgezonden en is tevens online terug te kijken. 
Samen met vissers van hengelsportverenigingen 
EKH Goudwinde, Ons Genoegen Rolduc en stichting 
S.K.S.R. gaf Sportvisserij Limburg een mooi kijkje 
in de hengelsportwereld en in het prachtige gebied 
rondom kasteel Erenstein. Wethouder Tim Weijers 
werd geïnterviewd over de samenwerking met 
de sportvisserij die in dit gebied zo belangrijk is. 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff leverde ook een 
bijdrage aan het programma. Hierdoor kon ook goed 
in beeld worden gebracht dat Sportvisserij Limburg 
met een groot scala aan organisaties in contact staat 
om zich sterk te maken voor sportvissers en de vissen 
en hun leefomgeving. 

Belronde kleine verenigingen
Een van de actiepunten in het jaarplan van 
Sportvisserij Limburg was om de betrokkenheid 
van hengelsportverenigingen bij Sportvisserij 
Limburg te onderzoeken in het kader van 
verenigingsondersteuning. 
Er werd daarom een belronde gehouden, waarbij 
aan de hand van een vragenlijst het gesprek werd 
aangegaan over de huidige situatie bij de vereniging, 
de toekomst van de vereniging, en welke rol 
Sportvisserij Limburg hierin kan spelen. 

Over het algemeen waren het positieve en 
constructieve gesprekken die veel waardevolle 
informatie opleverde, waarmee verder aan de slag is 
gegaan. De belronde leidde in sommige gevallen zelfs 
tot vervolgafspraken in het kantoor van Sportvisserij 
Limburg. De resultaten zullen invloed hebben op 
het beleid van Sportvisserij Limburg, dragen bij aan 
het creëren van meer binding met de verenigingen 
en zorgen ervoor dat Sportvisserij Limburg betere 
service kan leveren en gerichter de belangen van de 
sportvissers kan behartigen. 
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8.  Toerisme 
Limburg is een geliefde bestemming voor hengelsport-
toeristen. Het aantal buitenlandse sportvissers dat in 
Limburg komt vissen groeide in 2019 wederom sterk. 
Naast de ideale locatie van Limburg als grensprovincie 
blijken de Nederlandse sportviscultuur en de 
regelgeving omtrent het verantwoord terugzetten 
van vis belangrijke redenen voor de almaar groeiende 
populariteit te zijn. Dit brengt de nodige kansen, 
maar ook uitdagingen voor Sportvisserij Limburg met 
zich mee.

In het jaarplan van Sportvisserij Limburg werd als 
doel gesteld om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
informatie Duitstalig beschikbaar is en er structureel 
informatie wordt aangeboden aan Duitse leden. Dit 
is samen met Sportvisserij Nederland opgepakt, en 
heeft er onder andere toe geleid dat de VISplanner 
en de sportvisserijvoorwaarden ook in het Duits 
zullen worden weergegeven. 

Onderzoek aantal buitenlandse 
sportvissers
Op basis van de centrale ledenadministratie is 
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het 
aantal buitenlandse sportvissers. Uit het onderzoek 

kwam naar voren dat in 2019 wederom het aantal 
sportvistoeristen gestegen is. Het betreft voornamelijk 
Duitse en Belgische sportvissers.

Fishing in Holland
In 2019 is door Sportvisserij Nederland en de 
federaties actief ingezet op de toeristische aanpak 
via	 het	 meertalige	 platform	 www.fishinginholland.
nl en het hieraan gekoppelde toerismeproject. Een 
professionele website, berichten op social media, 
artikelen in buitenlandse hengelsportbladen en 
informatiefolders in het Nederlands, Engels, Duits en 
Pools, zorgen ervoor dat sportvissers in Nederland 
en het buitenland optimaal gefaciliteerd worden 
bij hun vistrip of -vakantie in Nederland. Op de 
website worden ook Limburgse topstekken en 
populaire sportvisbestemmingen en accommodaties 
weergegeven. Daarnaast wordt er veel aandacht 
besteed aan de wet- en regelgeving.

Er zijn in 2019 vier digitale nieuwsbrieven 
verstuurd naar zo’n 25.000 Duitse e-mailadressen 
(VISpashouders en nieuwsbrief-aanmeldingen). Via 
deze nieuwsbrieven wordt een groot deel van de 
Duitse VISpashouders c.q. leden van aangesloten 

Figuur 4  Aantal Belgische en Duitse sportvistoeristen met een VISpas uit Limburg
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hengelsportverenigingen op de hoogte gehouden van 
de belangrijkste sportvisnieuwtjes en actualiteiten 
in Nederland. Sportvisserij Limburg kreeg hierbij 
de gelegenheid om met name informatie over de 
regelgeving en m.b.t. controle en handhaving te 
verstrekken aan de Duitse Vispashouders.

Hengelsporttoerisme in Limburg
Het groeiende sportvistoerisme brengt de nodige 
uitdagingen met zich mee op het gebied van 
informatievoorziening betreffende de visserijregels 
en handhaving en controle.

Inspelen op het groeiende sportvistoerisme heeft 
echter ook een positief effect op de hengelsport in 
Limburg. Gemeentes en andere organisaties worden 
zich daardoor steeds bewuster van de invloed die 
de hengelsport op de toeristische sector heeft. De 
economische waarde van de hengelsport kan nog 
verder groeien. Dit creëert ook nieuwe ingangen en 

mogelijkheden voor de hengelsport. De subsidies 
van Provincie Limburg voor het wedstrijdtraject dat 
in 2020 wordt gerealiseerd bij het Lateraalkanaal, 
zijn voortgevloeid uit een bijeenkomst die werd 
georganiseerd door Sportvisserij Limburg. 
Daarbij werd gefocust op de sterke groei van het 
hengelsporttoerisme in Limburg en de recreatieve en 
economische waarde van de sportvisserij. Afgelopen 
jaar is ook meer ingezet op het netwerken en 
samenwerken met ondernemers uit de toerisme- 
en recreatiesector. Kortom, er blijven kansen en 
uitdagingen komen waar in 2020 verder op kan 
worden voortgeborduurd. 
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9. Personalia, project- en werkgroepen
Federatiebestuur 
Rob Moeke  Voorzitter / 
  bestuurslid tot februari
Cornel van Schayck Waarnemend voorzitter / 
  bestuurslid
Eric Schaufeli Penningmeester
Dieter Breuer Secretaris
Thijs Belgers Bestuurslid
Didier Lemmens Bestuurslid
 
Bureaumedewerkers 
Patricia Koelen Manager Bedrijfsvoering / 
  Vertrouwenscontactpersoon
Cindy Lemmens Communicatiemedewerker
Ramon Pasmans Adviseur
Ben Willems Adviseur 
 
Arbitragecommissie 
Thijs Killaars Voorzitter
Gerrit Haas 
Jo Smeets  

Decoratiecollege 
Dieter Breuer  Voorzitter 
Hans van den Akker 
Chris Arets 
Cor Cornelissen
Jo Smeets 
Ger Timmermans 
Patricia Koelen

Projectgroep Wedstrijden
Frans van Deur
Frank Gommans 
Frans Janssen
Piet Knoben 
Albert Reuvers 
Joep Vissers 
Frank Vossen
Mike van Wijlick 
Ramon Pasmans  
Thijs Verstegen Wedstrijd coördinator,
   Sportvisserij Nederland

Werkgroep Jeugd
Ramon Pasmans
Herman van Schaaik
Finy Simons
Walter Simons
Ed Tilmanns
Ron Valckenborgh 

Projectgroep Grensmaas Gezond  
Cornel van Schayck  Voorzitter
Thijs Belgers  
Hub Janssen 
Didier Lemmens  
Hans Oyen 
Ramon Pasmans
Raymond Tillmans 
David Vertegaal Sportvisserij Nederland
 
Projectgroep Maas en Maasplassen 
Thijs Belgers  Voorzitter
Gerrit Haas  
Hub Janssen
Hans Stevens 
Ger Timmermans
Pierre Wagemans
Ben Willems 

Actiecomité Waterkracht Sportvisserij 
Nederland 
Thijs Belgers 
 
Landelijk Platform Visstandbeheer Sportvisserij 
Nederland 
Thijs Belgers 
 
Bestuur Sportvisserij Nederland 
Cornel van Schayck 
 
Organisatie in Ontwikkeling Groep 
Patricia Koelen
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