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Voorwoord
“Een heel raar jaar”, is wat de meeste mensen zeggen 
als ze gevraagd worden wat ze vonden van het jaar 
2020. Een heel raar jaar waarin de wereld getroffen 
werd door de corona-uitbraak. We hebben er allemaal 
mee te maken gehad, thuis en op het werk. We leven 
mee met iedereen die iets of iemand heeft verloren. 
Ook met degenen die ziek zijn geworden en die 
misschien zelfs nu nog niet van de gevolgen af zijn.

Een jaar waarin veel mensen hun gewone sport 
niet konden uitoefenen. Veel sportverenigingen 
raakten in de zorgen omdat leden wegbleven, 
wedstrijden niet gespeeld konden worden, en 
inkomsten niet binnenkwamen. Maar dat gold niet 
voor de hengelsport, de hengelsport floreerde! De 
recreatieve sportvisserij groeide met ruim 8.000 
extra sportvissers in Limburg. In totaal kwamen er 
meer dan 150.000 sportvissers bij in Nederland. 
Kennelijk biedt de hengelsport mensen een vorm 
van ontspanning, waar grote behoefte aan was. Hoe 
kwam dat?

Mensen hadden in dit rare jaar te maken met allerlei 
wisselingen van maatregelen, moesten keihard 
werken of konden juist niets doen. De lontjes 
werden korter. Wandelen, fietsen, en vissen waren 
zo ongeveer de enige vormen van sport die wel 
toegestaan waren. Dat werd enorm benut! Rust en 
ontspanning werden het meest buiten in de natuur 
gevonden. De hengelsport profiteerde ervan. Er was 
weer tijd voor een oude hobby. Ook de lange en warme 
zomerperiode en de vakantie in Nederland droegen 
bij aan de toegenomen verkoop van VISpassen. Dit 
jaar genoten veel meer mensen in ‘us sjoen Limburg’ 
van de koelte aan de waterkant, lekker met de benen 
of een hengeltje in het water. 

Waren we alleen maar blij met deze goede 
resultaten voor de hengelsport? Op het kantoor 
in Roermond kwamen helaas ook veel klachten 
binnen. Boze oevereigenaren die het helemaal 

hadden gehad met achtergelaten afval. Ongeruste 
hengelsportverenigingen die hun visrechten dreigden 
opgezegd te krijgen vanwege troep en poep langs 
de oevers. Nachtvissen dat resulteerde in een illegale 
camping van 80 mensen. Een biologische boer die 
zijn weiland niet kon gebruiken vanwege alle blikjes 
en plastic die mensen er achteloos in weggooien. Te 
treurig voor woorden! Het zijn niet alleen sportvissers, 
ook andere recreanten veroorzaken overlast. Maar, al 
is het maar een kleine groep sportvissers die zich zo 
misdraagt, het is een grote ergernis voor iedereen 
die in de natuur rust, schoonheid en ontspanning 
zoekt. Gelukkig doen ook heel veel sportvissers 
juist het omgekeerde, en ruimen meer dan hun 
eigen afval op. Hulde! Veel hengelsportverenigingen 
organiseren eigen schoonmaakacties, of doen met 
vele vrijwilligers mee met die van anderen, zoals 
Schone Maas in mei en dit jaar voor het eerst de 
Maas Cleanup in september. Hulde! En voor ons, 
Sportvisserij Limburg, extra reden om in 2021 nog 
meer werk te maken van voorlichting, controle en 
handhaving om aan dit soort overlast een einde te 
maken. 

In dit rare coronajaar zijn we allemaal met de neus op 
de feiten gedrukt dat we de rust, de schoonheid en 
de ontspanning in de natuur hard nodig hebben. We 
kunnen niet zonder, dus moeten we er zuinig op zijn 
en er goed mee omgaan. We mogen ervan genieten, 
van dat visstekje, die rust en de schoonheid van het 
vissen. Als gasten in de natuur, dat is een erecode 
voor alle sportvissers! Mag 2021 wat dat betreft weer 
een normaal jaar worden, einde corona! Behalve 
voor degenen die zich niet aan de regels houden. 
Voor hen zal 2021 een heel ander jaar worden, dat 
is het vaste voornemen van Sportvisserij Limburg. 
Geen raar jaar, en u begrijpt vast wel, hoe we dat 
bedoelen.

Cornel van Schayck
Waarnemend voorzitter
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1. De federatie
Het ledenaantal van Sportvisserij Limburg maakte in 2020 een ongekende groei door. Het 
aantal jeugdleden nam het afgelopen jaar ook fors toe en er werden aanzienlijk meer extra 
toestemmingen verstrekt. Sportvisserij Limburg behartigt de belangen van 103 aangesloten 
hengelsportverenigingen en ruim 46.000 sportvissers. De werkzaamheden worden verricht 
door een professioneel team van 4 medewerkers. Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit  
5 bestuursleden en een nieuw kandidaat bestuurslid en tevens kandidaat voorzitter. Er waren in 
2020 ook vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de sportvisserij in Limburg. Er werden 
zelfs 2 gouden spelden uitgereikt. Daarnaast is er een vrijwilligersbeleid opgezet en werden 
de vrijwilligers bedankt met een leuke activiteit en een smakelijke attentie. Verder kon één 
regiobijeenkomst en de Algemene Ledenvergadering, ondanks COVID-19, toch nog plaatsvinden. 

Pasmans zijn als adviseur verantwoordelijk voor het 
adviseren van het bestuur over het beleid binnen 
de hengelsport, het ondersteunen en adviseren van 
hengelsportverenigingen en het behartigen van de 
belangen van de sportvisserij bij watereigenaren, 
overheden, grondeigenaren en natuurorganisaties. 
Cindy Lemmens is als medewerker communicatie 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren 
van het communicatiebeleid. 

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn voor onze federatie heel belangrijk. 
Eind 2019 is er een vrijwilligersbeleid opgesteld en 
in 2020 is dit verder uitgerold. Het vrijwilligersbeleid 
betreft het geheel aan voorwaarden dat nodig is om 
vrijwilligers met hun kwaliteiten binnen de organisatie 
tot hun recht te laten komen op een zodanige manier 
dat de doelstellingen van de organisatie daarmee 
worden gediend. Vrijwilligersbeleid is van belang om 
duidelijkheid te geven aan zowel beroepskrachten als 
vrijwilligers over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt 

Bestuur
Cornel van Schayck, Thijs Belgers en Didier Lemmens 
zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
22 september herbenoemd als bestuurslid van 
Sportvisserij Limburg. Eric Schaufeli, penningmeester, 
is in 2019 benoemd en Dieter Breuer, secretaris, is in 
2019 herbenoemd. Arie Gramsma heeft zich kandidaat 
gesteld voor de functie van voorzitter en gaat zich de 
komende periode inwerken en voorbereiden op deze 
taak.

Het bestuur heeft dit jaar voor het eerst haar 
bestuurlijk functioneren geëvalueerd aan de hand 
van de NOC*NSF code ‘Goed Sportbestuur’. Hierbij 
zijn onderwerpen als integriteit, omgang en inzet 
binnen het bestuur, omgang met de achterban en 
omgang met de werknemers, aan de orde geweest. 
Behalve dat het goed is om elkaar te scherpen en 
alert te blijven op deze belangrijke punten, zijn er 
verder geen zaken aan het licht gekomen die tot 
maatregelen hebben geleid. Het bestuur vindt het 
belangrijk om hierover transparant te zijn en is hierop 
ook aanspreekbaar.

Bureau
Patricia Koelen is als Manager Bedrijfsvoering 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op het 
bureau en draagt verantwoording af aan het bestuur 
over de uitvoering van de taken zoals opgenomen 
in de jaarplanning. Zij stuurt de medewerkers 
aan, bewaakt de planningen, geeft uitvoering 
aan alle werkzaamheden met betrekking tot de 
bedrijfsvoering en adviseert het bestuur op het 
gebied van de (management)informatievoorziening 
en bedrijfsvoering. Ben Willems en Ramon 
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binnen Sportvisserij Limburg. Daarnaast dient beleid 
ter voorkoming van wrijving, conflicten en ongelijke 
behandeling. Een goed vrijwilligersbeleid geeft 
inzicht in wat Sportvisserij Limburg en vrijwilligers 
voor elkaar kunnen betekenen. Tevens dient het 
als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter 
optimalisering van hun inzet voor de doelen van de 
georganiseerde sportvisserij.

Decoraties
In het verslagjaar hadden we te maken met het 
unieke feit dat aan twee hengelsportbestuurders een 
gouden speld van verdienste is uitgereikt. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van HSV De Hering uit 
Schinveld op vrijdag 4 september 2020 werd door 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter, en Dieter 
Breuer, secretaris van Sportvisserij Limburg, aan 
bestuurslid Ivo Baten een gouden speld van verdienste 
uitgereikt. Ivo Baten is sinds 1996 bestuurslid in de 
functie van secretaris. Hij is bijna 20 jaar een van 
de kartrekkers geweest rondom het verhuistraject 
van de visvijver in Schinveld. Hij is eveneens 20 jaar 

lid van de wedstrijdcommissie van HSV De Hering 
geweest en ook binnen de jeugdcommissie was hij 
jarenlang een echte voortrekker. 

Op donderdag 17 september 2020 werd Wim van 
der Coelen tijdens de bestuursvergadering van 
HSV ‘t Bliekske Horst verrast met de gouden speld 
van verdienste voor al zijn inspanningen voor de 
vereniging gedurende tientallen jaren. Wim is sinds 
1985 bestuurslid en vanaf 2016 is hij waarnemend 
voorzitter. Al 35 jaar houdt hij zich bezig met 
controletaken. 
Dankzij Wim is er binnen de vereniging een goede 
saamhorigheid ontstaan. Zeer belangrijk binnen een 
vereniging! De gouden speld van verdienste was dan 
ook dik verdiend. Aan echtgenote Mia de eer om 
deze onder het toeziend oog van Cornel van Schayck 
en secretaris Dieter Breuer op te spelden. 

Regiobijeenkomsten
Op vrijdag 6 maart 2020 werd een regiobijeenkomst  
voor Zuid-Limburg georganiseerd in Gemeenschaps- 
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huis Heksenberg te Heerlen. Vanwege de aanwijzingen 
vanuit de regering en sportorganisatie NOC*NSF om 
het risico van besmetting met het coronavirus door 
onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken, 
besloot het bestuur van Sportvisserij Limburg om 
de regiobijeenkomsten in Midden-Limburg van 
dinsdagavond 17 maart en in Noord-Limburg van 
vrijdagavond 27 maart, niet door te laten gaan. 
De informatie die tijdens de regiobijeenkomsten 
gedeeld zou worden, is via een later schrijven aan de 
aangesloten hengelsportverenigingen toegestuurd.

Algemene Ledenvergadering
Op 22 september 2020 vond in Het Forum te 
Roermond de Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Limburg plaats. De vergadering werd 
bijgewoond door 35 verenigingen die zich vooraf 
voor deze vergadering hadden aangemeld. Zij 
vertegenwoordigden een totaal van 147 stemmen. 
Van 38 verenigingen was op voorhand een afmelding 
ontvangen.

De vergadering zag er vanwege alle maatregelen 
rondom COVID-19 anders uit dan voorgaande jaren. 
Zo was er geen pauze en stond er in tegenstelling tot 
andere jaren geen presentatie van een gastspreker 
op het programma. Ook konden de kanjers die zo 
goed hebben gepresteerd in het wedstrijdseizoen van 
2019 door de beperkende omstandigheden helaas 
niet in het zonnetje worden gezet.

De uitreiking van de verdiende gouden spelden aan  
Ivo Baten van HSV De Hering Schinveld en aan 
Wim van der Coelen van HSV ’t Bliekske Horst 
heeft respectievelijk op 4 en 17 september 
jongstleden plaatsgevonden. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering klonk bij het tonen van de foto’s 
van de uitreikingen een luid applaus voor beide heren.

Tijdens de ALV werden het verslag van de 21ste 
Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag 2019, 
de jaarrekening 2019, de begroting 2020, en het 
rooster van aftreden vastgesteld.

De kascontrolecommissie heeft op 3 juni 2020 de 
financiële huishouding van de federatie gecontroleerd. 
Het verslag van hun bevindingen is ter vergadering 
voorgelezen en ondertekend. De benoeming als lid 

van de kascommissie geschiedt voor de duur van 
twee jaar. Van Wim Geilen en Jan van Hegelsom werd 
onder dankzegging voor bewezen diensten afscheid 
genomen als lid van genoemde commissie. Leon 
Wijers van HSV St. Petrus Leeuwen en Chris Arets 
van EKH Goudwinde hebben zich bereid getoond om 
hier de komende twee jaren invulling aan te geven. 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg heeft in 2021 
nog zitting in de kascontrolecommissie.

De bestuursleden en medewerkers van Sportvisserij 
Limburg waren tevreden met de opkomst en 
waarderen zowel de kritische als positieve feedback 
die de federatie tijdens deze avond heeft mogen 
ontvangen.

Vrijwilligersevenementen
Op vrijdag 24 januari 2020 organiseerde Sportvisserij 
Limburg een buffet bij Wok Planet Kessel om haar 
vrijwilligers van de diverse commissies, werk- en 
projectgroepen te bedanken voor hun tomeloze inzet 
het afgelopen jaar. Het was mooi om 34 vrijwilligers 
bij elkaar te zien en samen het glas te heffen op het 
nieuwe jaar. Tijdens het eten werden visverhalen 
uitgewisseld en werd er teruggeblikt op het afgelopen 
jaar. 
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Normaal gesproken organiseert 
Sportvisserij Limburg in het najaar een 
gezellige vrijwilligersactiviteit voor alle 
vrijwilligers van de diverse werk- en 
projectgroepen om hen te bedanken voor 
hun inzet en betrokkenheid. Door de 
COVID-19 pandemie was het organiseren 
van een activiteit dit najaar helaas niet 
mogelijk. Om toch een blijk van waardering 
te kunnen geven, werden de vrijwilligers 
door middel van een attentie in de vorm 
van Sportvisserij Limburg bonbons en een 
begeleidend schrijven bedankt. Ondanks 
het coronavirus heeft Sportvisserij Limburg 
samen met de hulp van de vele vrijwilligers 
toch een aantal leuke en nuttige activiteiten 
kunnen oppakken. De attentie werd zoveel 
mogelijk persoonlijk naar de vrijwilligers gebracht, 
zodat er op gepaste afstand ook nog even bijgepraat 
kon worden.

Sportvisserij Limburg is op zoek naar nog meer 
vrijwilligers die bijvoorbeeld als VISmeester, BOA of 
controleur aan de slag willen gaan of hun steentje 
willen bijdragen als lid van een van de diverse project- 
en werkgroepen, zoals de Projectgroep Wedstrijden 
of de Werkgroep Jeugd. Sportvisserij Limburg biedt 
in samenwerking met Sportvisserij Nederland ook 
diverse cursussen aan voor vrijwilligers. Zo kunnen 
de vrijwilligers op een nieuwe manier met hun hobby 
vissen aan de slag en tegelijkertijd veel betekenen 
voor de sportvisserij.

Vertrouwenscontactpersoon
Om te waarborgen dat iedereen de hengelsport in een 
veilige omgeving kan beoefenen, heeft Sportvisserij 
Nederland drie vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) 
aangesteld. Patricia Koelen, Manager Bedrijfsvoering 
bij Sportvisserij Limburg, werd na het volgen 
van een cursus via het NOC*NSF, een van de 
drie vertrouwenscontactpersonen. De VCP’s zijn 
binnen Sportvisserij Nederland, de federaties en de 
hengelsportverenigingen het eerste aanspreekpunt 
voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft 
met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, 
zoals agressie, pesten, seksuele intimidatie 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. Het 
afgelopen jaar hebben de VCP’s 9 meldingen 
ontvangen. De VCP’s hebben in 2020 aanvullende 
trainingen en webinars gevolgd om up-to-date te 
blijven. Daarnaast werd er aan het eind van het 
jaar bekeken hoe nog breder gecommuniceerd kan 
worden dat men in bovengenoemde gevallen terecht 
kan bij een Vertrouwenscontactpersoon en hoe de 
drempel om contact op te nemen zo laag mogelijk 
wordt.

Organisatieontwikkeling 
In 2019 zijn de hengelsportfederaties en Sportvisserij 
Nederland begonnen aan een traject om de interne 
samenwerking te verbeteren en de organisatie van 
de sportvisserij doelmatiger en toekomstbestendig 
te maken. Patricia Koelen maakte sinds september 
2019 deel uit van de werkgroep die deze 
herstructurering voorbereidt, bijgestaan door twee 
procesbegeleiders uit de wereld van de sport en de 
organisatieverandering. In de voorbereiding is veel 
tijd en energie gestopt, maar door corona konden 
slechts een paar bijeenkomsten met bestuurders 
en medewerkers in aangepaste en afgeslankte 
vorm doorgaan. De geplande themagroepen en 
bijeenkomsten met verenigingsbestuurders uit heel 
het land moesten helaas worden doorgeschoven 
naar 2021.
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2020
Hieronder worden de belangrijkste kerngegevens van Sportvisserij Limburg kort weergegeven.
Voor uitgebreidere gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening 2020 en de begroting 2021.

 2020  2019
Inkomsten 
Ontvangen afdrachten 598.554 485.617
Overige inkomsten 12.490 34.152
 611.044 519.769
  
Uitgaven  
Personeelskosten 251.677 266.888
Huisvesting 26.998 21.943
Bestuurskosten 22.715 21.791
Organisatiekosten 34.162 30.532
Activiteiten 19.488 25.743
Huur visrechten 33.315 13.744
Viswaterbeheer/controle 70.510 11.301
Projecten 30.728 13.369
Overige inclusief afschrijvingen 5.091 6.703
Overschot 116.360 107.755
 611.044 519.769

Organisatie
Aantal aangesloten sportvissers 45.141

Waarvan aantal JeugdVISpas 1.969

Aantal aangesloten verenigingen 103

Aantal deelnemende verenigingen subsidie JeugdVISpas 21

Aantal AB-leden 5

Waarvan aantal DB-leden 3

Aantal medewerkers 4 (3,6 fte)

Vanuit de door Sportvisserij Nederland ontvangen 
gelden van NOC*NSF vindt een verdeling naar de 
federaties plaats in de vorm van bijdragen voor 
vooraf gestelde doelen. Dit jaar is uit deze gelden 
€ 61.500,- ontvangen voor de aanleg van het 

wedstrijdtraject aan het Lateraalkanaal in Horn,  
€ 13.600,- voor de inzet van de harkboot en  
€ 12.500,- ter verbetering van sportvisserijmogelijk-
heden bij een drietal hengelsportverenigingen.
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In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe de ledenaantallen zich de laatste 5 jaren hebben ontwikkeld.

Aantallen leden
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Aantallen leden
Jaartal VISpas JeugdVISpas Totaal VISpas NachtVIS-

toestemming
Derde Hengel-
toestemming

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

2020 43.172 1.969 45.141 11.245 2.639
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2. Jeugd
Werven en binden van jeugd is belangrijk voor de toekomst van de hengelsport. Sportvisserij 
Limburg had dan ook veel plannen voor 2020 om met de Werkgroep Jeugd activiteiten te 
organiseren om de jeugd gezond en lekker buiten in de natuur te laten vissen en ze voor de 
hengelsport te enthousiasmeren. Door het coronavirus konden helaas dit jaar vrijwel geen 
jeugdactiviteiten worden georganiseerd en geen vislessen worden verzorgd. Wel is er een 
Kanjerwedstrijd georganiseerd aan de visvijver in Voerendaal. 

pas € 7,50 subsidie. Als tegenprestatie voor deze 
subsidie mogen de JeugdVISpashouders van de 
aan de regeling deelnemende verenigingen in de 
wateren van al deze verenigingen hengelen. 660 
JeugdVISpassen werden er door de deelnemende 
verenigingen verkocht. Dit waren er 250 meer dan 
in 2019. 

Hoewel het aantal onder de regeling verkochte 
JeugdVISpassen in 2020 flink toenam, lijkt het 
erop dat de regeling nog niet helemaal optimaal 
functioneert. JeugdVISpashouders van andere 
verenigingen worden namelijk nauwelijks buiten 
het eigen verenigingswater aangetroffen. In de loop 
van 2021 wordt de regeling daarom geëvalueerd en 
indien nodig aangepast.

Jeugdactiviteiten 
HSV De Karper organiseerde in samenwerking met 
de federatieve wedstrijdcoach Thijs Verstegen, een 
Kanjerwedstrijd aan de visvijver in Voerendaal. 
Er deden ruim 16 kinderen uit Voerendaal en de 
omliggende dorpen mee aan de wedstrijd. Iedere 
deelnemer wist één of meerdere vissen te vangen. 
Alle deelnemende kinderen hadden prijs, maar zowel 
de zwaarste als langste vis werd gevangen door 
Gunnar Bruins: een karper van 78 cm en 7,1 kg. 

Subsidieregeling JeugdVISpas
In 2020 deden er 21 hengelsportverenigingen mee 
aan de subsidieregeling JeugdVISpas. Verenigingen 
die aan deze regeling deelnemen, verkopen de 
JeugdVISpas voor € 15,- en krijgen per verkochte 
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Sportvisserij Limburg voert samen met haar projectgroepen diverse onderzoeken en projecten 
uit. Zo vond er in 2020 een visserijkundig onderzoek plaats in de Grensmaas waarbij 8 stukken 
oeverzone werden afgevist. Voor wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van waterkracht 
en de schade die dit oplevert aan de visstand was het een jaar van stilstand en achteruitgang. Bij 
vijf Limburgse hengelsportverenigingen werd de harkboot voor het eerst ingezet om overtollige 
waterplanten te verwijderen. Het ‘Samen Vissen’ project voor ouderen was een groot succes, 
evenals de samenwerking met CITAVERDE op het gebied van sportvisserij in blauwgroene 
opleidingen. Ook was er de nodige aandacht voor de afvalproblematiek langs de waterkant, de 
bijbehorende opruimacties, en het loodvrij vissen project. Er werden diverse wedstrijdtrajecten 
in Limburg gemaaid en Gerard IJff droeg het stokje om de geluiden van de sportvisserij te laten 
doorklinken binnen het waterschap over aan Sjraar Roelofs. 

3.  Federatieve projecten

marmergrondel en kesslers grondel. De 
zwartbekgrondel was de soort die in zowel augustus 
als september het meest werd gevangen. Verder 
werden er ook veel kopvoorns gevangen. Juveniele 
barbeeltjes werden ook gevangen, maar alleen in 
de buurt van stukken oeverzone waar het water 
stroomt. Helaas zijn dergelijke oeverzones relatief 
weinig in de Grensmaas aanwezig. Juvenielen van 
stroomminnende vissoorten zoals sneep en serpeling 
werden nauwelijks gevangen en de rivierdonderpad 
werd zelfs helemaal niet waargenomen.

Grensmaas Gezond
De Projectgroep Grensmaas Gezond heeft in 
2020 één keer vergaderd. In het voorjaar werden 
voorbereidingen getroffen voor een visserijkundig 
onderzoek dat met behulp van Duitse vrijwilligers 
in augustus en september werd uitgevoerd. De 
karakteristieke stroomminnende vissen werden 
beperkt aangetroffen.

Tijdens het onderzoek werden er veel exotische 
grondels gevangen, zoals de zwartbekgrondel, 
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Waterkracht
Bij de Provincie Limburg ligt nog steeds de aanvraag 
voor de vergunning inzake de Natuurwet voor de te 
bouwen waterkrachtcentrale (WKC) bij de stuw van 
Borgharen. Hierover is nog geen besluit genomen. 
Voor de bouw van een WKC bij de stuw van Belfeld 
zijn al een aantal jaren de vergunningen inzake de 
Waterwet en de Natuurwet verleend, maar er valt tot 
nu toe geen activiteit waar te nemen.

In december kwam het teleurstellende nieuws dat De 
Raad van State enkele vergunningen heeft vernietigd 
waarin visbeschermende maatregelen werden geëist 
bij de waterkrachtcentrales in de Maas bij Linne en 
bij Lith. In de vernietigde vergunningen werd onder 
meer voorgeschreven dat energieconcern RWE 
visvriendelijke turbines in de waterkrachtcentrale 
zou bouwen. Deze vond RWE te duur. Verder stond 
er beschreven dat er extra maatregelen genomen 
moesten worden, wanneer in de waterkrachtcentrales 
van RWE in Linne en Vattenfal in Lith samen meer 
dan 10 procent van de zalmen en schieralen sterft bij 
pogingen de centrales te passeren. In de praktijk is 
sprake van 20 tot 30 procent sterfte voor schieraal en 
meer dan 10 procent voor jonge zalm. 

Er is wel een waarschuwingssysteem voor de trek 
van jonge zalm en zeeforel geïnstalleerd, zodat 
turbines in die periode kunnen worden stilgezet. 
Ook is een ‘Migromat’ in gebruik genomen. Dit is 
een systeem dat waarschuwt wanneer schieraal 
gaat migreren. Er lopen echter nog onderzoeken 
bij de waterkrachtcentrales van Linne en Lith naar 
het functioneren van deze Migromat voor schieraal 
en een Early Warning systeem voor zalmsmolts. De 
twijfels over de effectiviteit van deze maatregelen, 
namelijk het beperken van de totale schade aan 
schieraal en smolts bij de stuwen van Linne en Lith te 
beperken tot 10%, blijven vooralsnog bestaan. Met 
name het beperkte aantal maanden in het jaar dat 
hiervoor is vastgesteld, wordt te gering geacht.

Voor trekkende vissoorten is een vistrap en een vis-
bypass (die niet werkt) aangelegd, maar veel zalmen 
en alen weten die vispassages niet te vinden. Ze 
kunnen dan van onderuit de uitgang van een turbine 
inzwemmen, waar ze worden geraakt door de snel 
ronddraaiende turbinerotor. Onbekend is hoeveel 

zalmen dit overleven of sterven. Regelmatig worden 
zowel in de Maas als in de Roer zwaargewonde en 
verminkte zalmen gevangen. 

Een verder gemis is nog steeds dat alleen 
schieraal en smolts bescherming krijgen, maar alle 
overige vissoorten in de Maas blijven het gehele 
jaar vogelvrij. Dit terwijl in de jaarlijkse MWTL 
onderzoeken de visstand in de Maas als ver beneden 
peil wordt gerapporteerd. De eventuele bouw van 
de waterkrachtcentrale bij de stuwen van Belfeld 
en Borgharen zal dit alleen nog maar erger maken. 
Journalist Peter Bruijns wijdde twee artikelen in De 
Limburger aan de invloed die waterkrachtcentrales 
hebben op de visstand.

Verder is bij de ECI WKC in de Roer te Roermond 
tijdens onderwaterobservaties met een camera in de 
vispassage geconstateerd dat veel meer zalmen een 
poging doen om vanuit de Maas de Roer te bereiken 
dan werd gedacht. Van de 34 waargenomen zalmen zijn 
er slechts 6 in de vangkooi gevangen. De overige vissen 
zijn teruggekeerd naar de Maas, waarvan enkelen pas 
na een verblijf van meerdere dagen in de vispassage. 
Ook vele witvissoorten vertonen hetzelfde gedrag. 

Met subsidie van Provincie Limburg, Waterschap 
Limburg, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij 
Limburg en de Visstandbeheercommissie Roerdal, 
is daarom een tweejarig onderzoek gestart in 
samenwerking met Onderzoeksbureau Natuurbalans. 
Hierbij worden een aantal camera’s in de vispassage 
geïnstalleerd om te bepalen op welk punt de vissen 
omkeren. Hoofdoorzaak voor het probleem zijn 
mogelijk de vibraties die de turbine veroorzaakt onder 
water in de vispassage. Hiertoe zal onderzoek worden 
gedaan met een hydrofoon. Indien de vibraties de 
hoofdoorzaak zijn van het probleem zal dit betekenen 
dat bij meerdere waterkrachtcentrales, waarbij de 
vispassage en het turbinehuis bouwkundig één 
geheel zijn, dezelfde problemen zijn te verwachten. 
Met name betreft dit de nog te bouwen WKC’s bij 
Belfeld en Borgharen, waardoor de herintroductie van 
de zalm sterk negatief beïnvloed zou kunnen worden.

De discussies over het al dan niet stuwen voor de 
Kruitmolen in de Geul bij Valkenburg zijn ondanks  
eerdere toezeggingen ook in 2020 nog niet gestopt.
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Landelijk wordt de bouw van waterkrachtcentrales 
door steeds meer organisaties, waaronder het 
Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Stichting 
Ark Natuurontwikkeling en World Fishmigration 
Organisation, als ongewenst beschouwd. Ook binnen 
de Europese Gemeenschap, hiertoe gestimuleerd 
door de European Angling Association, wordt 
waterkracht steeds kritischer beoordeeld. In diverse 
Europese landen, met name in de Balkan worden 
plannen voor waterkracht ingetrokken. Wereldwijd 
worden regelmatig stuwdammen, al dan niet met 
een overbodig geworden WKC, na initiatieven 
van de Dam Removal Organisation opgeblazen 
met verbazingwekkend snelle resultaten van het 
ecologisch herstel van de betreffende rivieren.

Harkboot
Verenigingen die last hadden van waterplanten 
konden het afgelopen jaar gebruikmaken van het 
inzetten van een harkboot. Hier kon ook subsidie 
voor worden verkregen, mede uit de extra gelden 
van NOC*NSF voor Sportvisserij Nederland. In 
het voorjaar van 2020 werd de harkboot voor 
het eerst ingezet in Limburg. Bij vijf Limburgse 
hengelsportverenigingen werden er door de mensen 

van Harkboot.nl overtollige waterplanten uit het 
viswater verwijderd. Uit de Zuid-Limburgse vijvers 
werd vooral gele plomp verwijderd. Uit de Noord-
Limburgse vijvers werd hoofdzakelijk het exotische 
ongelijkbladig vederkruid verwijderd.

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk 
voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft 
namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten 
niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit de 
grond getrokken. De kans op verdere verspreiding 
van de waterplanten in de vijvers wordt hierdoor 
verkleind en tevens duurt het langer voordat de 
wateren weer dichtgroeien.

De resultaten in Limburg zijn dan ook overwegend 
positief. Bij enkele verenigingen zijn de overtollige 
waterplanten volledig verdwenen. Bij andere 
verenigingen zijn er in de loop van het jaar waterplanten 
teruggekeerd. Sportvisserij Limburg volgt de 
ontwikkelingen bij de verschillende verenigingen. Naar 
verwachting zal de harkboot in 2021 weer op diverse 
plaatsen in Limburg worden ingezet.
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Samen Vissen Met Ouderen 
In september is het project ‘Samen Vissen’ van 
start gegaan in Limburg. Binnen dit project brengen 
IVN Natuureducatie en Sportvisserij Limburg 
hengelsportverenigingen in contact met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen 
worden ontplooid voor hun bewoners. Een kwart van 
de bewoners van zorgcentra komt niet meer buiten, 
omdat ze het simpelweg niet meer kunnen of, omdat 
er geen begeleiding is. Een schrijnend probleem, 
temeer omdat uit onderzoek blijkt dat in de natuur 
zijn een positief effect heeft op mensen. Dankzij het 
project ‘Samen Vissen’ kunnen ouderen nu alsnog 
op een gezonde en leuke manier genieten van de 
natuur en in beweging zijn. Voor de hengelsport is 
het dé manier om lokaal van sociaal-maatschappelijke 
betekenis te zijn.

De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver 
in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers 
van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen. 
In de groene omgeving van de VVV-vijver werden 
jeugdherinneringen opgehaald. Sommige deelnemers 

hadden nog nooit gevist en voor andere deelnemers 
was het al 67 jaar geleden! Het was een leuke middag 
en er werd zelfs vis gevangen. EKH De Goudwinde 
heeft de plannen voor 2021 ook al klaar. Er zal dan 
nog een zorgstelling aansluiten en daarnaast streeft 
de vereniging ernaar om ook het aantal visdagen 
met de zorginstelling uit te breiden. Er zijn bij de 
vereniging zelfs zoveel vrijwilligers die weer willen 
meedoen, dat er een reservelijst is opgesteld.

Er werd ook gevist met bewoners van Zorgcentrum 
St. Elisabeth uit Haelen. Deze dag werd begeleid 
door vrijwilligers van HSV Leudal. Er werd gevist in 
de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het 
zorgcentrum. Ondanks de hitte was het aangenaam 
toeven in de schaduw van de langs de beek groeiende 
bomen. De vangsten waren niet om over naar huis te 
schrijven, maar de beleving was er zeker niet minder 
om. Ook bij HSV Juliana en HSV De Wiejert was 
‘Samen Vissen’ een succes.

Verenigingen die ook met een zorginstelling samen 
willen vissen, kunnen terecht op www.samenvissen.nl 
voor meer informatie over dit hartverwarmende project. 
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Sportvisserij Loodvrij
Sportvisserij Limburg zet zich al jaren in voor een 
schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis. 
Waterbeheerders en overheden hechten hier ook 
veel waarde aan. Lood is namelijk giftig voor zowel 
mensen als dieren.

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 voor het vissen met lood. 

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg 
besteden veel aandacht aan het thema loodvrij vissen 
en stimuleren het gebruik van loodalternatieven. 
Dit gebeurt onder andere via de website www.
sportvisserijloodvrij.nl. Per sportvisdiscipline staan 
hier alle duurzame loodalternatieven op een rijtje. 
Middels communicatie via flyers, social media, 
nieuwsbrieven, advertenties en artikelen in Hét 
Visblad en Visionair, VISTV (XL) en in video’s wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan voorlichting. Het 
doel is bewustwording en uiteindelijk een positieve 
gedragsverandering. Ook is het de bedoeling om 
loodvrije evenementen te organiseren, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van duurzame loodalternatieven. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan het instellen van 
wateren en/of gebieden waar loodvrij wordt gevist. 
Bij deze pilotwateren worden borden geplaatst en 
inruilacties opgezet. 

Verder worden er onderzoeken uitgevoerd naar het 
loodverlies en het gebruik van loodalternatieven. Dit 
jaar bleek het loodverlies in de sportvisserij lager 
te liggen dan eerder werd ingeschat. Uit cijfers 
van Wageningen Marine Research is gebleken dat 
sportvissers naar schatting jaarlijks 30 ton lood 
verliezen (7,3 ton op zoet water en 22,9 ton op 
zout water). Dat is aanzienlijk minder dan de 54 ton 
voor de zoete en 470 ton voor de zoute wateren, 
die de hengelsport in 2013 werd toegedicht. Met de 
nieuwe cijfers als representatieve 0-meting voert 

Wageningen Marine Research in 2020-2021 een 
vergelijkbaar onderzoek uit. De resultaten hiervan 
dienen als input voor de evaluatie van de Green Deal 
Sportvisserij Loodvrij in 2021.

Om het loodvrij vissen ook in de regio beter te  
stimuleren, heeft Sportvisserij Limburg een 
campagneplan opgesteld dat aansluit op de 
landelijk campagne. Dit kan ook de relatie met 
partnerorganisaties van de federatie 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, 
zoals reeds bij de Roer gebeurt. Meer informatie 
over Sportvisserij Loodvrij is te vinden op  
www.sportvisserijloodvrij.nl. 

Schone wateren en oevers
Sportvisserij Limburg werkt al een aantal jaren 
aan het aanpakken van het zwerfvuilprobleem 
langs en in het water. Voor zowel de vissers als de 
vissen is een schone waterkant belangrijk. Afval 
langs het water is een groot probleem. Door het 
toenemende aantal recreanten in Limburg is het 
de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs 
de waterkant en wordt er helaas meer afval in de 
natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn 
natuurmensen, houden van een schone omgeving en 
nemen na afloop van een uitje hun afval mee. Toch 
is er ook een groep die het niet zo nauw neemt met 
de regels en afval achterlaat. Hierbij valt te denken 
aan bierblikjes, barbecues, petflesjes, plastic bestek, 
etc. Een deel van het afval is gerelateerd aan de 
sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn 
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vislijn, pierenbakjes en maisblikjes. Afval hoort niet in 
de natuur. Daarom is het van belang om visstekken 
schoon te houden, zodat recreanten en vissers ook 
in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van 
de mooie visoevers die Limburg rijk is. Er wordt dan 
ook veel grensoverschrijdende aandacht aan het 
zwerfvuilprobleem en de plastic soep geschonken. 
Veel hengelsportverenigingen helpen ook mee tijdens 
de diverse schoonmaakacties.

Schoonmaakactie Sportvisserij 
Limburg en De KSN Limburg
Op zondag 26 juni organiseerde Sportvisserij 
Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er werd schoongemaakt langs 
de Maas bij de Asseltse Plassen, de Donckernack 
en het Smalbroek. Al met al was de opruimactie 
een succes. Er werden ruim 30 zakken vol afval 
uit de natuurgebieden gehaald. Variërend van 
sigarettenfilters tot stoelen. Tegelijkertijd werd er nog 
een controleronde gedaan waarbij 19 mensen zijn 
gecontroleerd en 3 overtredingen zijn waargenomen. 
De vrijwilligers hebben daarmee een uitstekende 
prestatie neergezet en een goede bijdrage geleverd 
aan het creëren van een schonere en veiligere 
omgeving voor zowel mens als dier.

Het is in 2021 de bedoeling dat deze acties verder 
worden uitgebreid en dat ook andere partijen hierbij 
worden betrokken. Het doel is om te komen tot een 
structurele aanpak, waarin hengelsportverenigingen 
ook een grote rol kunnen spelen. 

Pilotproject Rijkswaterstaat
Sportvisserij Limburg overlegt ook regelmatig 
met een groot aantal organisaties over de 
afvalproblematiek: Rijkswaterstaat, IVN, gemeenten, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting 
Limburgs Landschap. De eerdergenoemde 
schoonmaakactie van Sportvisserij Limburg en De KSN 
was belangrijk in het kader van een pilotproject dat 
door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Uit de conclusies van dit project blijkt dat 
door in te zetten op bewustwording de hoeveelheid 
afval in de gebieden inderdaad is afgenomen. Dit ging 
hand in hand met het plaatsen van afvalcontainers bij 
de ingang van beide gebieden.

Maas Cleanup
Op zaterdag 19 september vond een grootscheepse 
opruimactie plaats in het kader van het nieuwe 
project ‘Maas Cleanup’. Het streven is om tenminste 
5.000 vrijwilligers te enthousiasmeren om zwerfafval 
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op te ruimen in en rond de Maas. Op 25 juni werd 
hiervoor de website www.maascleanup.nl gelanceerd. 
Founding partners DSM, IVN, Nextview, Oostwegel 
Collection, Salesforce en Viastory Creative Agency 
hebben zich voor minimaal 3 jaar gecommitteerd 
aan de Maas Cleanup. Hun bedoeling is om van Maas 
Cleanup een groeiende beweging te maken, met 
jaarlijks terugkerende opruimacties en activiteiten 
die verdere bewustwording bij bedrijfsleven en 
burgers vergroten. Hun activiteiten zijn daarom 
formeel ondergebracht bij de River Litter Foundation. 
Als sponsor draagt ook Sportvisserij Limburg bij aan 
dit initiatief. 

Individuele sportvissers
Naast de georganiseerde schoonmaakacties zijn 
er ook individuele sportvissers die hun steentje 
bijdragen. Zo ontving Sportvisserij Limburg dit jaar 
een leuk bericht van Michaël Thönnissen, secretaris 
van HSV De Rietvoorn in Ool-Herten en fervent 
sportvisser. Hij ruimt op eigen initiatief regelmatig 
aangespoeld zwerfvuil op langs de Maas en heeft zich 
ook aangemeld als vrijwilliger bij het project Schone 
Maas. Hij stuurde een foto van zijn derde sessie, 
waarbij men meteen een beeld kreeg van het afval 
dat achterblijft. Soms lijkt het dweilen met de kraan 
open, maar elk beetje afval dat opgeruimd wordt, 
belandt niet meer in de maag van een vis of vogel. 

Sportvisserij in blauwgroene 
opleidingen
In 2020 verzorgde Sportvisserij Limburg enkele lessen 
binnen de module Sportvisserij van het CITAVERDE 
college. In de lessen werd er uitleg gegeven over 
de verschillende in Nederland voorkomende 
zoetwatervissen. Daarbij werd de koppeling gemaakt 
met de habitatten waarin de soorten voorkomen. Ook 
het thema vismigratie werd in de lessen aangehaald.

Maaiwerkzaamheden 
wedstrijdtrajecten 
In de loop van 2020 werden diverse wedstrijdtrajecten 
in Limburg gemaaid. Zo vonden er in het voorjaar 
maaiwerkzaamheden plaats aan het Lateraalkanaal 
en in het najaar aan het Julianakanaal in Berg en 
Illikhoven. Door de wedstrijdoevers regelmatig te 
maaien, wordt het sportvisserijgebruik van deze 
wateren gewaarborgd.

Waterschap
Sportvisserij Limburg behartigt de Limburgse belangen 
voor sportvissers en hengelsportverenigingen. De 
contacten met Waterschap Limburg zijn hierbij 
van groot belang. Het waterschap is immers 
verantwoordelijk voor een goed waterbeheer, een 
goede visstand, bereikbare stekken en de aanleg 
voor recreatievoorzieningen. Waterschapsbestuurder 
Gerard IJff zette zich de afgelopen twee jaar via de partij 
Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in voor de 
sportvisserij. Er vond vrijwel iedere maand een overleg 
plaats tussen Gerard IJff en Sportvisserij Limburg, 
waarbij belangrijke knelpunten voor de hengelsport 
besproken werden. Daarnaast ging Gerard IJff de 
afgelopen jaren op tal van sportvisserijgerelateerde 
werkbezoeken. Hij bezocht hengelsportverenigingen, 
wedstrijden, bijeenkomsten, jeugdvisdagen, 
visuitzetten en vistrappen. Daarnaast stelde hij veel 
kritische vragen over o.a. waterverontreiniging, het 
onttrekken van water, verdroging, de herinrichting van 
gebieden en de invloed van diverse watermolens op 
de visstand en migrerende vissen. 

Afgelopen najaar kreeg Gerard IJff een nieuwe 
functie aangeboden als wethouder in de gemeente 
Meerssen. Hierdoor moest hij zijn taken binnen het 
waterschap neerleggen. 

Waterschapsbestuurder Sjraar Roelofs van de 
partij Water Natuurlijk werd op 25 november 2020 
geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van 
het waterschap. Sjraar Roelofs heeft ruime ervaring 
als raadslid en bestuurslid in het zuiveringsschap 
en waterschap. Als bestuurder heeft hij zich sterk 
gemaakt voor de natuurlijke beken en bijgedragen 
aan diverse integrale gebiedsuitwerkingen, zoals de 
Maasgaard, de Maasduinen, Mariapeel en Peelvenen. 
Onder zijn leiding zijn veel herinrichtingsplannen 
daadwerkelijk tot uitvoering gekomen.

Hij kwam op 10 december naar het kantoor van 
Sportvisserij Limburg voor een warme overdracht en 
(hernieuwde) kennismaking met de bestuursleden 
en medewerkers. Er werd ingezoomd op specifieke 
situaties die spelen bij hengelsportverenigingen 
met betrekking op de bereikbaarheid van het 
water. Zo blijven de contacten met het waterschap 
gewaarborgd.
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4.  Controle en handhaving Visserijwet 
Voor de sportvisserij is het van groot belang dat de sportvissers beschikken over de wettelijke 
vereiste visdocumenten, zich houden aan de regels voor visstandbeheer, goed omgaan met 
het welzijn van vis en dat er geen stroperij plaatsvindt. Controles worden in het werkgebied 
van Sportvisserij Limburg uitgevoerd door BOA’s, federatieve- en verenigingscontroleurs. In 
2020 is Sportvisserij Limburg gestart met een samenwerkingspilot met Sportvisserij Zuidwest 
Nederland m.b.t. het inzetten van BOA’s in Limburg. Daarnaast is Sportvisserij Limburg één 
van de partners van Samen Sterk Limburg (SSIL), een samenwerkingsverband van 39 partners 
op het gebied van groene handhaving in Limburg. Op 26 en 27 juni werd er een integrale 
handhavingsactie verricht langs de Maasoevers op de Maasplassen en in natuurgebieden. 
Tijdens de actie zijn 266 controles uitgevoerd en werd 44 keer een proces-verbaal opgemaakt 
voor diverse overtredingen. In totaal zijn het afgelopen jaar 619 controles geregistreerd door 
BOA’s en federatieve controleurs. Omdat niet alle controles worden geregistreerd in hetzelfde 
systeem, ligt het werkelijke aantal hoger.

terug in het systeem waarin de Groene Brigade haar 
controles registreert. 

Resultaten Groene Brigade
De resultaten van de uitgevoerde controles worden 
door de Groene Brigade geregistreerd in het landelijke 
BRS (BOA Registratie Systeem). Daardoor is het 
mogelijk om een totaaloverzicht te genereren van de 
controles van de Groene Brigade. Er dient te worden 
opgemerkt dat controles en proces-verbalen die door 
andere organisaties tijdens controles met de Groene 
Brigade zijn geregistreerd niet zijn meegenomen. De 
daadwerkelijke aantallen liggen dus hoger. 

In 2020 zijn er door de Groene Brigade 515 controles 
geregistreerd in het landelijke BRS. Dit zijn er 339 
meer dan vorig jaar (zie figuur 1), terwijl hetzelfde 
aantal uren was ingekocht. Dit is te verklaren, doordat 
het in 2020 veel drukker aan het water is geworden. 

Figuur 1 aantal controles op de Visserijwet door de 
Groene Brigade
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Het afgelopen jaar is de sportvisserij sterk 
gegroeid, het is zichtbaar drukker geworden aan 
het water. Daarmee zien wij ook een stijging 
aan onregelmatigheden, wat de noodzaak voor 
de intensivering van de controle en handhaving 
onderstreept. Hier is Sportvisserij Limburg in 2020 
dan ook druk mee bezig geweest. 

In 2020 is er wederom samengewerkt met de Groene 
Brigade van de provincie voor de controle op de 
Visserijwet en de voorwaarden. Omdat de Groene 
Brigade maar een beperkt aantal uren kan bieden, 
is Sportvisserij ook een samenwerking aangegaan 
met Sportvisserij Zuidwest Nederland, waarbij 
sportvisserij BOA’s ingezet gaan worden in Limburg. 
Daarnaast zijn er ook controles verricht door de 
vrijwillige hengelsportcontroleurs bij verenigingen 
en bij de federatie. De resultaten van deze controles 
staan in dit verslag weergeven. 

Controles Groene Brigade
De Groene Brigade is een specialistisch team dat 
belast is met toezicht, opsporing en handhaving 
in het buitengebied van de provincie Limburg. De 
Groene Brigade doet dit via land met motorvoertuigen 
en via het water met een motorboot. In 2020 had 
de Groene Brigade 180 uur beschikbaar voor de 
sportvisserij. In werkelijkheid ligt het aantal verrichte 
uren hoger. Niet alle controles zijn geregistreerd en 
sommige controles zijn tijdens samenwerkingsacties 
en gezamenlijke surveillances geregistreerd door 
netwerkpartners. Hierdoor komen deze controles niet 
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Mede door de coronacrisis zijn mensen meer gaan 
vissen en waren er meer onregelmatigheden langs 
het water. De prioriteit voor de Groene Brigade om 
hierop toe te zien, werd daarmee groter. Daarmee 
kan gesteld worden dat de Groene Brigade meer 
uren heeft geïnvesteerd in de Visserijwet dan in de 
samenwerkovereenkomst is afgesproken, wat alleen 
maar positief is. 

In totaal zijn er 22 proces-verbalen geregistreerd. Dit 
lijkt weinig op een aantal van 515 controles. In 2017 
zijn er bijvoorbeeld 140 proces-verbalen opgemaakt 
op een aantal van 720 controles. De Groene Brigade 
gaf aan dat dit te maken heeft met het feit dat niet 
alle verbalen in het systeem zijn geregistreerd. Ook 
kan het zijn dat er eerder gekozen werd voor een 
waarschuwing. 

De meeste overtredingen werden begaan op het 
vissen zonder toestemming (zie figuur 2). Dit kan 
zowel het vissen zonder VISpas of de verkeerde 
VISpas zijn, als het niet voldoen aan een bepaalde 
voorwaarde. Daarnaast constateren wij dat het 
vissen met levend aas nog altijd plaatsvindt. 

Figuur 2 Procesverbalen Groene Brigade
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Tijdens de visserijcontroles wordt er integraal 
opgetreden en gehandhaafd. Er wordt dan ook 
op andere wetgeving gecontroleerd. Tijdens de 
controles kwam de Groene Brigade ook de volgende 
overtredingen tegen:
•  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).
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Samenwerking
In 2020 is er door de Groene Brigade intensief 
samengewerkt met BOA’s van o.a. Rijkswaterstaat, 
gemeenten, Stichting Limburgs Landschap, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 
politie. Deze netwerkpartners voeren controles uit 
in het buitengebied en nemen ook de Visserijwet 
daarin mee. Om de samenwerking tussen deze 
partijen te vergemakkelijken, is in 2019 het 
bevoegdheidsconvenant ondertekend. Hieruit is 
vervolgens het samenwerkingsverband Samen Sterk 
in Limburg ontstaan. De Groene Brigade merkt dat 
het animo voor gezamenlijke acties en surveillances 
door dit samenwerkingsverband is toegenomen. 
Sportvisserij Limburg is ook deelnemer in dit 
samenwerkingsverband.

Op 22 mei was er een succesvolle actie op de 
Maasplassen en de Maas in Noord- en Midden-
Limburg. In totaal zijn er 100 mensen gecontroleerd 
waarbij 24 processen verbaal zijn opgemaakt en  
14 waarschuwingen zijn gegeven. 

Ook in Zuid-Limburg zijn diverse controles 
uitgevoerd. Daarbij sloten regelmatig controleurs van 
de hengelsportvereniging Visstand Verbetering Maas 
aan. Tijdens deze controles zijn er overtredingen 
geconstateerd en hebben de controleurs VISpassen 
ingenomen. Ook door de politie werd frequent te 
water gecontroleerd.

Samen Sterk Limburg
Samen Sterk Limburg (SSIL) is een samenwerkings- 
verband van 39 partners op het gebied van groene 
handhaving in Limburg. Ook de sportvisserij is partner 
binnen dit samenwerkingsverband. Diverse partners 
binnen SSIL verrichtten afgelopen juni een integrale 
handhavingsactie in het buitengebied van Noord- 
en Midden-Limburg. Ook de sportvisserij was van 
de partij. De actie vond van vrijdag 26 op zaterdag  
27 juni plaats langs de Maasoevers, op de Maasplassen 
en in natuurgebieden. Doel was het terugdringen van 
het verstoren van flora en fauna, het beschermen van 
natuurgebieden en het bevorderen van de veiligheid 
in het buitengebied. 
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Bij de handhavingsactie waren onder andere BOA’s van 
de Provincie Limburg, gemeenten, Staatsbosbeheer, 
Stichting het Limburgs Landschap, Rijkswaterstaat 
en Politie Limburg betrokken. De handhavers kregen 
assistentie van controleurs van Sportvisserij Limburg 
die hun expertise inbrachten op het gebied van 
(sport)visserij.

Tijdens de actie zijn in totaal 266 controles 
uitgevoerd. 44 keer is proces-verbaal opgemaakt 
voor diverse overtredingen, zoals het negeren 
van een inrijverbod, vissen zonder vergunning en 
het hebben van open vuur. Ook werden er enkele 
waarschuwingen gegeven.

Daarnaast heeft er op 3 oktober een gezamenlijke 
surveillance plaatsgevonden op de Maas in Noord- 
Limburg en Noord-Brabant met BOA’s van Samen 
sterk in Brabant. Wat opviel, was dat het aantal 
sportvissers aan de Limburgse kant groter was 
dan aan de Brabantse kant. Er werden vooral veel 
Duitse Sportvissers aangetroffen aan de Limburgse 
kant.

Corona
De Groene Brigade merkte dat het in 2020 aanzienlijk 
drukker is geworden langs het water, vermoedelijk 
door de coronacrisis. Er werd daarbij ook veel 
gerecreëerd aan de waterkant waarbij niet altijd 
aan de voorwaarden van de VISpas werd voldaan. 
De BOA’s van de Groene Brigade hielden rekening 
met de beperkte bewegingsvrijheid en zijn daarom 
coulant omgegaan met het handhaven langs de 
waterkant, maar er is wel adequaat opgetreden 
tegen geconstateerde excessen. 

Stuw Linne
Er is een stuk net gevonden voor de vispassage bij 
de stuw in Linne. Daaraan zaten zo’n twintig stuks 
kunstaas. Dit suggereert dat er voor de vispassage 
regelmatig wordt gevist en dat is niet toegestaan. 
Reden om op deze locatie het toezicht te gaan 
intensiveren. 

Visstroperij
Voorheen is er in de Asseltse Plassen grove visstroperij 
met staand wantnetten geconstateerd. In 2020 is er 
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door een BOA van Staatsbosbeheer een stuk staand 
want aangetroffen in de Koffiebaai van de Asseltse 
Plassen. Het net dreef los in het water en in het net 
zaten ongeveer 30 brasems die in vergaande staat 
van ontbinding verkeerden. Het net en de vissen zijn 
afgevoerd. Het vermoeden bestaat dat het een oud 
stuk net is van de stroperijen die voorheen hebben 
plaatsgevonden. In 2019 en 2020 hebben zich geen 
meldingen van stroperij meer voorgedaan. 

Conclusies
De Groene Brigade concludeert dat sportvissers 
in het algemeen hun documenten in orde hebben 
en redelijk goed op de hoogte zijn van de regels. 
De VISplanner lijkt daar positief aan bij te dragen. 
Sportvissers houden zich echter niet altijd aan de 
voorwaarden. Vooral de volgende voorwaarden 
worden overtreden:
•  het gebruik van schuilmiddelen tijdens het vissen;
•  het in bezit hebben van levende en dode vissen;
•  barbecueën en het maken van een kampvuur. 

Daarnaast ziet de Groene Brigade regelmatig dat men 
vissen, die bestemd zijn voor consumptie, levend 

bewaart en niet meteen doodt. Dit is niet toegestaan. 
Ook het nachtvissen en kamperen in gebieden waar 
dit niet is toegestaan, komt voor. Opvallend was 
dat er diverse keren vissers werden betrapt op het 
meenemen van snoek, hetgeen niet is toegestaan 
op de wateren van Sportvisserij Limburg. De vissers 
gaven aan niet op de hoogte te zijn van deze regels. 
De vissers zijn verbaliseerd. 

Resultaten 2020 federatiecontroleurs
In 2020 zijn door de federatiecontroleurs 104 
controles uitgevoerd waarbij er 412 personen zijn 
gecontroleerd. Daarvan hadden er 43 (10,4%) een 
overtreding begaan. Er was een redelijk goede 
dekking in de regio, zowel in het noorden, zuiden 
en midden van Limburg zijn controles uitgevoerd (zie 
figuur 3). 

Het aantal geregistreerde controles was ongeveer 
gelijk met vorig jaar. Sommige controleurs zijn meer 
gaan registreren en enkelen hebben vanwege de 
coronamaatregelen minder of niet gecontroleerd. 
Een onbekend aantal controles worden (nog) niet 
geregistreerd. Het daadwerkelijke aantal controles ligt 
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Opmerkelijk is het grote aantal overtredingen met 
het maken van kampvuren/barbecueën en het vissen 
met meer hengels dan toegestaan. Met name in 
het Maasplassengebied en langs de Maas werd dit 
aangetroffen. 

Totaal
In figuur 5 wordt het totaal van de controles 
gepresenteerd. Het totaaloverzicht van de controles 
door de Groene Brigade en de federatieve controleurs 
laat zien dat er in 2020 in totaal 619 controles zijn 
geregistreerd. In werkelijkheid zal het aantal controles 
beduidend hoger liggen. Er zullen naar schatting 
meer dan 1000 sportvissers langs de waterkant zijn 
gecontroleerd. 

Overtreding Aantal

Achterlaten vismateriaal en ander afval 1

Geen schriftelijke toestemming in bezit 
(VISpas) 16

Gesloten tijd aassoorten 4

In bezit/meenemen teveel/niet 
toegestane vis 4

Maken kampvuur of barbequeën 7

Overige overtredingen 9

Vissen met levend aas 1

Vissen met meer hengels dan toegestaan 8

Weigering medewerking te verlenen 2

Figuur 4 Waargenomen overtredingen federatiecontroleurs

dus hoger. Naast deze federatieve controles zijn er nog 
talloze controles uitgevoerd op verenigingswateren 
door verenigingscontroleurs. 

Zie hieronder een tabel (figuur 4) met alle 
overtredingen die door de federatiecontroleurs zijn 
vastgesteld.

Figuur 3 kaart controles federatiecontroleurs 2020

Samenwerking Sportvisserij Zuidwest 
Nederland
In 2020 is Sportvisserij Limburg een 
samenwerkingsverband gestart met Sportvisserij 
Zuidwest Nederland. De expertise en kennis van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland is zeer welkom. 
Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij 
Limburg zijn een pilot-project van 3 jaar gestart om 
visserij BOA’s te werven en in te zetten in Limburg. 
In 2020 is er gestart met werven en de eerste BOA 
is inmiddels beëdigd. De verwachting is om in 2021 
van de diensten van een team van ongeveer 4 BOA’s 
te kunnen profiteren. 

Figuur 5 Totaaloverzicht controles Limburg 2020
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5.  Wedstrijden 
Het coronavirus zorgde in 2020 voor een onstuimig wedstrijdjaar waarbij sommige wedstrijden 
moesten worden verplaatst of afgelast. Desalniettemin kende het wedstrijdjaar 2020 ook 
meerdere hoogtepunten. Zo werd er door Sportvisserij Limburg een gloednieuw wedstrijdtraject 
gerealiseerd aan het Lateraalkanaal bij Horn, waarbij 120 schanskorven werden geplaatst. De 
aanleg van dit traject werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van Sportvisserij Nederland 
en de provincie Limburg. Verder werd het Limburgs Kampioenschap Dobbervissen Individueel en 
Teams georganiseerd, waar 51 vissers aan deelnamen. Tijdens het ONK Heren wist Juul Slabbers 
van HSV Sint Petrus uit Linne brons te winnen en bij het ONK Dames won Audrey Secula van  
HSV De Karper uit Voerendaal brons.

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal

Nederland en Provincie Limburg werden bij het 
project betrokken en zorgden voor aanzienlijke 
cofinanciering. Hengelsportverenigingen die een 
wedstrijd aan het Lateraalkanaal willen vissen, 
kunnen een wedstrijdvergunning bij Sportvisserij 
Limburg aanvragen via de wedstrijdmodule op  
www.sportvisserijlimburg.nl.

Limburgs Kampioenschap 
Dobbervissen Individueel en Teams
Op zaterdag 3 oktober vond het LK Dobbervissen 
Individueel en Teams plaats aan het Lateraalkanaal 
bij Horn. In totaal namen 51 vissers deel aan deze 
wedstrijd. 

De vangsten waren over het algemeen goed en 
de gemiddelde vangst per deelnemer bedroeg 
ruim 3.300 gram. De vangst bestond hoofdzakelijk 
uit zwartbekgrondels en blankvoorns. Een aantal 
deelnemers wist ook bonusvissen in de vorm van 
baarzen, blieken en brasems tot een aanbeet te 
verleiden. Doordat de vangstgewichten relatief dicht 
bij elkaar lagen, bleef de wedstrijd tot in de laatste 
paar minuten spannend. Tot het arriveren van de 
weegploeg(en) kon er geen echte winnaar worden 
aangewezen.

De teamwedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door 
Team Sensas 18, een team dat uitsluitend bestaat uit 
niet-Limburgers. Team Sensas 18 wist 13 punten bij 
elkaar te vissen (4-4-1-3-1) wat er voor zorgde dat 
zij Team Limburg (14 punten) en HSV St. Jan Echt  
(20 punten) net konden voorblijven.

Vanaf september 2020 kan er gebruik worden gemaakt 
van het wedstrijdtraject van Sportvisserij Limburg aan 
het Lateraalkanaal bij Horn. Het Lateraalkanaal staat 
bekend als een van de ‘eerlijkste’ wedstrijdwateren 
van Nederland. Het water is kaarsrecht, ruim 90 meter 
breed en heeft een goede diepte. Bovendien is het 
kanaal lang genoeg om er ook grote, (inter)nationale 
wedstrijden te kunnen organiseren.

De oever van het kanaal was daarentegen niet 
makkelijk toegankelijk vanwege de aanwezige 
breuksteen. Desondanks werden er aan dit water 
jaarlijks al belangrijke wedstrijden georganiseerd door 
zowel Sportvisserij Limburg als Sportvisserij Nederland. 

In totaal zijn er 120 schanskorven geplaatst van  
1,5 x 1,5 meter. Daarvan liggen er 96 aan de 
noordzijde van de Hornerbrug en 24 korven liggen 
aan de zuidzijde van deze brug. De afstand tussen de 
visplaatsen bedraagt 15 meter en voldoet daarmee aan 
de (inter)nationale normen. De schanskorven werden 
zelfs al door sportvissers in gebruik genomen, terwijl 
de aannemer nog aan de gang was. Het traject werd 
opgeleverd voor aanvang van het wedstrijdseizoen 
en in de tussentijd hebben er al meerdere grote 
wedstrijden aan het parcours plaatsgevonden, 
waaronder het Limburgs Kampioenschap en de Top 
Teamcompetitie Dobbervissen. 

Sportvisserij Limburg had nog geen ervaring met het 
aanleggen van ‘hengelsportinfrastructuur’ van deze 
omvang. Daarom werd er onder andere informatie 
ingewonnen bij Sportvisserij Fryslân. Deze federatie 
heeft relatief veel hengelsportvoorzieningen in 
haar bezit en daarom al veel ervaring met de 
aanleg en het beheer ervan. Ook Sportvisserij 
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Jan Grijpstra, trotse Fries, wist de andere  
50 deelnemers ruim voor te blijven door een 
mooi netje vis aan te bieden. Zijn vangst bestond 
voornamelijk uit voorn en zwartbekgrondel. Jan wist 
in vier uur tijd op plaats E6 in totaal 7.400 gram vis 
te vangen. Richard Feller won het A-vak en eindigde 
op de tweede plaats en Ramon Pasmans won het 
D-vak en eindigde hiermee op de derde plaats. 
Richard en Ramon vingen respectievelijk 6.675 en 
6.025 gram vis.

Uitslag LK Dobber Teams 

Klassering Team Teamleden Punten per deelnemer Punten Team

1 Team Sensas 18 Niels Evers
Arnoud Verver
Albert Meijer
Stephan Veenstra
Jan Grijpstra

4
4
1
3
1

13

2 Team Limburg Thijs Lupsen
Jo Adriolo
Ron Steijvers
Dieter Friederichs
John Savelkoul

2
2
6
2
2

14

3 HSV St. Jan Echt Richard Feller
Haike Ruijters
Wilbert Dohmen
Thijs Geurten
Eric van Kempen

1
6
4
6
3

20

Limburgs Kampioenschap Jeugd
Op zaterdag 29 augustus organiseerde Sportvisserij 
Limburg in samenwerking met HSV De Noordervaart 
uit Meijel het Limburgs Kampioenschap junioren. De 
wedstrijd zou in eerste instantie in juli plaatsvinden, 
maar werd in verband met corona verplaatst. De 
wedstrijd vond plaats aan de Noordervaart te Meijel. 
Er werd gevist in drie categorieën: U15, U20 en U25.

Na het voeren klonk om 9.00 uur het beginsignaal 
en al snel werden de eerste vissen gevangen. De 
vangst bestond hoofdzakelijk uit blankvoorn, maar 
ook alver en kolblei werden regelmatig gevangen. 
Dat de visstand in de Noordervaart prima is, werd 
bevestigd door de vangsten. Iedere jeugdvisser wist 
een behoorlijk aantal vissen te vangen. Om 13.00 
uur klonk het eindsignaal, waarna de gevangen 
vissen werden gewogen. Diesel Westerhoff werd met  
3.840 gram vis Limburgs Kampioen in de  
U15-categorie. Op een mooie tweede plaats eindigde 
Kas Rutten met 2.550 gram. Tommie Gisberts werd 
netjes derde met 1.840 gram. 

In de U20-categorie was het spannend en lagen 
de gewichten dicht bij elkaar. Daan van Wijlick 
werd met 3.550 gram Limburgs Kampioen in de  
U20-categorie. Op een nette tweede plaats eindigde 
Jeffrey Valckenborgh met 3.290 gram, net voor Bram 
Theunissen met 3.260 gram.

Uitslag LK Dobber Individueel 

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Jan Grijpstra 7.400

2 Richard Feller 6.675

3 Ramon Pasmans 6.025
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Juul Slabbers won overtuigend de U25-categorie 
met 6.010 gram kleine vis. Een topgewicht aan de 
Noordervaart! Thijs Verstegen werd tweede met 
3.875, net voor Siem Dorssers die met 3.815 gram 
derde werd.

Uitslag U15

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Diesel Westerhoff 3.840

2 Kas Rutten 2.550

3 Tommie Gisberts 1.840

Uitslag U20

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Daan van Wijlick 3.550

2 Jeffrey Valckenborgh 3.290

3 Bram Theunissen 3.260

Uitslag U25

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Juul Slabbers 6.010

2 Thijs Verstegen 3.875

3 Siem Dorssers 3.815

Teamcompetitie Jeugd
In 2020 nam Sportvisserij Limburg met één team deel 
aan de Top Teamcompetitie Dames en U20. Helaas 
werd de competitie na twee wedstrijden afgelast. Het 
team van Sportvisserij Limburg stond op dat moment 
op de vierde plaats en Daan van Wijlick stond op het 
moment van afgelasting individueel op de 3de plaats 
in de U20-categorie.

Youth Challenge
In 2020 vonden er drie Youth Challenges plaats. 
Iedere jeugdvisser die in bezit is van een (jeugd)
VISpas en tot één van de drie leeftijdscategorieën 
behoort, kon aan deze competitie deelnemen.

De eerste wedstrijd werd op zondag 6 september 
gevist aan de Lage Vaart in Lelystad en werd 
georganiseerd door Sportvisserij Limburg. Er 
namen 45 jeugdvissers deel aan deze wedstrijd. 
Er werd goed gevangen. Weinig grote vis, maar 
wel veel kleine vis. Er werd vooral blankvoorn en 
baars gevangen. Daarnaast werden er ook enkele 
mooie windes en brasems gevangen, die garant 
stonden voor een goede uitslag. Veel vissers 
gebruikten deze wedstrijd als training voor het 
Open NK Jeugd.
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De tweede wedstrijd vond plaats op 19 september 
aan het Noord-Hollandskanaal en werd georganiseerd 
door Sportvisserij MidWest Nederland. Aan deze 
wedstrijd namen 30 vissers deel. De derde en 
laatste wedstrijd uit de serie werd op 10 oktober 
georganiseerd door Sportvisserij Oost-Nederland. 
Aan deze wedstrijd namen 38 jeugdvissers deel.

De Limburgse jeugd deed het goed. Zo wist  
Teun Jansen zijn leeftijdscategorie (U20) te winnen 
aan zowel de Lage Vaart als het Beukerskanaal. 
Ook Kas Rutten deed het prima en hij won de  
U15-categorie aan het Beukerskanaal. Daarnaast wist 
ook Daan van Wijlick nog een mooie prestatie neer te 
zetten aan het Beukerskanaal, door hier achter Teun 
netjes tweede te worden.

Uitslag wedstrijd 1

Uitslag U15

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Jayden Breuker 4.700

2 Ties Dekkers 2.110

3 Demi Jansen 2.560

Uitslag U20

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Teun Janssen 7.890

2 Dennis Arkenbout 4.475

3 Bas van Schie 4.520

Uitslag U25

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Nick Eestermans 7.220

2 Stefan Hooyman 3.880

3 Collin Besseling 3.680

Uitslag wedstrijd 2

Uitslag U15

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Demi Jansen 7.330

2 Keano Jansen 3.150

3 Lars Buth 6.580

Uitslag U20

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Dylan Dams 2.203

2 Morris Laan 2.145

3 Robin van de Laar 1.632

Uitslag wedstrijd 3

Uitslag U15

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Kas Rutten 2.567

2 Lars Buth 2.437

3 Keano Jansen 2.028
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Uitslag U20

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Teun Janssen 7.153

2 Daan van Wijlick 5.701

3 Stijn Kersten 4.450

Prestaties Nederlandse 
Kampioenschappen

ONK Dobbervissen Heren
Het Open Nationaal Kampioenschap Heren werd 
op 5 september georganiseerd aan het Noord-
Hollandskanaal bij West-Graftdijk. Juul Slabbers van 
HSV Sint Petrus uit Linne wist met 10.290 gram zijn 
vak te winnen en eindigde met dit gewicht op een 
mooie derde plaats. 

Uitslag ONK Heren

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Stefan Hooyman 31.565

2 Gerard Lodder jr. 15.890

3 Juul Slabbers 10.290

ONK Dobbervissen Dames
Het Open Nationaal Kampioenschap Dames vond ook 
op 5 september plaats aan het Noord-Hollandskanaal 
bij West-Graftdijk. Audrey Secula van HSV De Karper  
uit Voerendaal won met 3.970 gram haar vak 
en eindigde daarmee op de derde plaats in het 
totaalklassement. Een hele knappe prestatie!

Uitslag ONK Dames 

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Anja Groot 19.605

2 Mariette Rolfes 15.715

3 Audrey Secula 3.970

ONK Dobbervissen Jeugd
11 Limburgse jeugdvissers namen er in 2020 deel 
aan het ONK Jeugd. In tegenstelling tot 2019 
werden er in 2020 helaas geen podiumplaatsen 
behaald. Wel werden er in iedere leeftijdscategorie 
top 10-klasseringen behaald. Diesel Westerhoff 
eindigde in de U15 op een nette 4de plaats. In de 
U20 eindigden Teun Janssen en Stefan Gommans 
op respectievelijk de 5de en 9de plaats en in  
de U25-categorie eindigden Siem Dorssers en  
Thijs Verstegen op de 7de en 10de plaats.

ONK Feeder
Aan het ONK Feeder namen zeven Limburgse vissers 
deel. Helaas wisten de Limburgse deelnemers zich 
in 2020 niet naar het podium te vissen. Wel viste  
Dieter Breuer van HSV de Karper uit Voerendaal een 
prima wedstrijd. Dieter wist in het midden van het 
E-vak 12.755 gram vis te vangen en eindigde met 
dit gewicht op de tweede plaats in het vak en op de  
6de plaats in de totaaluitslag. 
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Sportvisserij Limburg streeft naar het creëren en behouden van goede viswateren en een goede 
visstand. In 2020 werd aan ruim 50 van de aangesloten hengelsportverenigingen ondersteuning 
verleend. Ook werd er in samenwerking met De KSN Limburg 1.000 kg aan karpers uitgezet in 
de Boschmolenplas en op diverse plekken in de Maas. De provincie is door de uitzettingen van 
de afgelopen zes jaar, 3.000 karpers rijker geworden. 

Hengelsportverenigingen worden ondersteund bij het verbeteren van hun viswateren. Bij veel 
verenigingen is bijgedragen aan de aanleg van sportvisserijvoorzieningen onder andere door 
het toekennen van subsidies. Ook werden er in 2020 al diverse subsidieaanvragen voor 2021 
voorbereid. Regelmatig gebeurt dit in samenwerking met gemeenten. 

6.  Adviezen en begeleiding

Duiklocatie Boschmolenplas en Sportvisserij Limburg 
zijn een samenwerking aangegaan. De visrechten 
zijn door de eigenaar van Duiklocatie Boschmolenplas 
verpacht aan Sportvisserij Limburg. De afspraak 
houdt in dat het noordoostelijk deel van de plas 
wordt ingericht als ‘karperwater’.

Er zijn twee aparte zones, één voor duikers en één 
voor vissers, zodat duikers en vissers elk in hun eigen 
zone hun hobby naar hartenlust kunnen uitvoeren. 
Duiken en sportvissen zijn ook nog eens de enige 
sporten die in de Boschmolenplas zijn toegestaan. 
Voor beide groepen gelden de voorwaarden die 
gesteld zijn door de desbetreffende organisaties 
Sportvisserij Limburg en Duiklocatie Boschmolenplas. 

Karperuitzet
Op zaterdag 8 februari 2020 werd er circa 1000 kg  
aan karpers uitgezet in de Boschmolenplas en op 
diverse plekken in de Maas. De uitzet is onderdeel 
van een nieuw driejarig uitzetplan, waarbij 
Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN 
Limburg wederom karpers gaat uitzetten in openbare 
Limburgse wateren. Dit om de visstand en het 
hengelsportplezier verder te bevorderen.

Er werden onder goede weersomstandigheden circa 
400 karpers van ongeveer 2,5 kg uitgezet. De vissen 
werden geleverd door kweker Vandeput. Een groep 
enthousiaste karpervissers werkte als vrijwilliger hard 
om alles gereed te maken, de vissen te ontvangen en 
uit te zetten. 

De nieuwe bewoners waren hét gespreksonderwerp 
van de dag. Ook op social media waren er veel 
enthousiaste berichten te lezen. De geleverde 
karpers werden als echte pareltjes beschouwd en er 
waren al diverse karpervissers die een target vis op 
het oog hadden. Er werd ook stilgestaan bij hetgeen 
er de afgelopen zes jaar bereikt is. De provincie is 
3.000 karpers rijker dankzij de inzet van De KSN, 
Sportvisserij Limburg, hengelsportondernemers met 
het hart op de juiste plek en talloze vrijwilligers. Er 
worden inmiddels al veel terugmeldingen gedaan van 
karpers die al flink zijn gegroeid. Deze informatie is 
erg belangrijk voor de monitoring en vervolgplannen. 

Samenwerking met duikers
De Boschmolenplas werd ook meer dan 100 karpers  
rijker! Dat duikers en vissers met elkaar kunnen 
samenwerken, blijkt bij deze prachtige plas. 
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Sportvisserij Limburg is dan ook blij dat er zoveel 
interesse vanuit de duikers was voor de uitzet en is 
ervan overtuigd dat, mede dankzij de karperuitzet, de 
Boschmolenplas een nog mooiere bestemming voor 
de duik- en hengelsport is geworden dan hij al was.

De plannen
Sportvisserij Limburg is al een aantal jaren bezig met 
het verbeteren van de karperstand in de Limburgse 
wateren. Het bestuur van Sportvisserij Limburg 
heeft besloten om voor de komende drie jaar in 
totaal € 20.000,-- te reserveren voor de uitzet van 
karpers. Gedacht wordt om vis uit te zetten in de 
Grensmaas, Dilkensplas, Boschmolenplas en de 
Maas. De uitzettingen vinden plaats op verzoek van 
karpervissers en in afstemming met De KSN. Het 
doel is om een gevarieerd bestand te creëren en te 
behouden in de Limburgse wateren. 

Uitzet kopvoorn in de Grensmaas
Op woensdag 14 oktober 2020 werden er door 
Sportvisserij Limburg onder toeziend oog van 
hengelsportvereniging Visstand Verbetering Maas 
uit Maastricht ruim 5.000 kopvoorns uitgezet in de 
Grensmaas. Het betreft één van de vissoorten die 
het onder andere door de verbreding en gedeeltelijke 
opstuwing van de Grensmaas moeilijk heeft.

De natuur langs de Grensmaas lijkt het goed te doen. 
Dit was het afgelopen jaar zowel regionaal als nationaal 
in het nieuws. Helaas constateert Sportvisserij 
Limburg dat de kwaliteit van de onderwaternatuur 
achterblijft. Door de werkzaamheden die er aan 
de Maas hebben plaatsgevonden, staat het water 
in grote delen van de bedding zo goed als stil: de 
stroming is eruit. Vissoorten die afhankelijk van 
stromend water zijn, hebben het daarom moeilijk en 
komen vaak alleen nog maar voor in de delen van de 
rivier waar er nog stroming aanwezig is. Daarnaast 
warmt het ondiepe en stilstaande water snel op, 
waardoor stukken rivier ‘s zomers te warm worden 
voor een beschermde soort als de rivierdonderpad.

Om ervoor te zorgen dat typische Maasvissen niet 
verdwijnen, worden enkele soorten door het Vlaamse 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
gekweekt. Zo wordt ook het gebiedseigen genetisch 
materiaal veiliggesteld.

Door het uitzetten van ruim 5.000 van het INBO 
afkomstige visjes in de Grensmaas, wil Sportvisserij 
Limburg het signaal afgeven dat er voor de riviervissen 
aanpassingen aan de bedding noodzakelijk zijn. De 
natuur houdt immers niet op aan de oeverlijn. De 
komende jaren is het de bedoeling om regelmatig 
karakteristieke vissoorten die in het milieu van de 
Grensmaas thuishoren, uit te zetten. Het is voor 
het behoud van de natuurlijke vispopulatie van de 
Grensmaas van groot belang dat visuitzet plaatsvindt 
van kweek uit de oorspronkelijke vispopulaties, die 
zijn aangepast aan het milieu van de Grensmaas. Zo 
kan aanvulling van de karakteristieke stroomminnende 
vissoorten die momenteel sterk onder druk staan, 
plaatsvinden met een grote kans op overleving. Hiervoor 
zal met het INBO, die hierin gespecialiseerd is, voor een 
langere termijn de samenwerking worden opgezet. 

Belangenbehartiging en visrechten
Limburg kent vele wateren waar je mag vissen 
met elke VISpas. Dit is natuurlijk niet helemaal 
vanzelfsprekend. Op de achtergrond is er veel voor 
nodig om deze wateren aan te kunnen bieden aan 
de VISpashouders en om deze viswateren te kunnen 
behouden. Sportvisserij Limburg is hier dagelijks 
mee bezig. Om wateren beschikbaar te stellen aan 
sportvissers moeten er afspraken worden gemaakt 
met watereigenaren, erfpachters, oevereigenaren 
en andere gebruikers. Daarbij streeft Sportvisserij 
Limburg naar het beschikbaar stellen van zoveel 
mogelijk water met zo min mogelijk beperkingen. 
Uiteindelijk worden deze afspraken vastgelegd in 
huurovereenkomsten en machtigingen en daarnaast 
bezit en koopt Sportvisserij Limburg ook oude 
zakelijke visrechten.
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Afgelopen jaar is Sportvisserij Limburg tot een akkoord 
gekomen met de familie Melis voor het aankopen van 
de visrechten op de Maas, die tot nog toe van de 
familie werden gehuurd. De akte is gepasseerd en 
Sportvisserij Limburg is nu in het bezit van een groot 
deel van het visrecht op de Maas vanaf de Belgische 
Grens te Stevensweert tot het veer te Ool. Het gaat 
hier om een behoorlijk stuk water waar de visrechten 
voor de sportvisserij nu zijn gewaarborgd. Ook 
bevat dit stuk bekende topstekken, zoals de Lus van 
Linne. Het voordeel van het bezitten van visrechten 
is dat er geen beperkingen worden opgelegd door 
een huurder en dat je een eeuwigdurend recht hebt 
verworven. Een goede aankoop dus.

Ook heeft Sportvisserij Limburg een huurovereenkomst 
ondertekend met Eldorado Parken B.V. voor de 
Dilkensplas. Daarbij is afgesproken om te kijken naar 
het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden 
op de plas, door bijvoorbeeld het uitzetten van 
karpers. Ook is er afgesproken dat er alleen gevist 
mag worden met documenten van Sportvisserij 
Limburg, maar de campingoever blijft voorbehouden 
aan campinggasten. Daarnaast is er een kleine 
verruiming gekomen voor de Diepeling, er mogen nu 
iets meer vergunningen worden uitgegeven, maar de 
mogelijkheden blijven beperkt.

Verder heeft Sportvisserij Limburg gemerkt dat 
er een toename was van klachten vanuit andere 
organisaties en partijen door de toenemende drukte 
aan de waterkant. Hierover is Sportvisserij Limburg 
met diverse partijen in gesprek geweest. Met name 
agrariërs die percelen gebruiken en bezitten langs de 

Maas hebben in toenemende mate last gehad van 
overlast. Er zijn gerichte acties gepland om bepaalde 
gebieden op te ruimen en om daar het toezicht te 
intensiveren. In 2021 zullen er verdere afspraken 
gemaakt worden.

Naast het verwerven en behouden van visrechten zet 
Sportvisserij Limburg zich ook in voor het behoud en 
ontwikkelen van visoevers en draagt zorg voor een 
positief imago naar buiten toe. Er zijn verschillende 
partijen die met andere ogen naar de sportvisserij 
kijken. De sportvisserij staat daarmee maatschappelijk 
onder een vergrootglas. Sportvisserij Limburg houdt 
deze ontwikkelingen in de gaten en heeft in 2020 
acties ondernomen om partijen als bijvoorbeeld 
gemeenten goed te informeren over zaken die spelen 
binnen de sportvisserij. Zo heeft Sportvisserij Limburg 
een brief gestuurd naar alle Limburgse gemeenten 
met de stand van zaken met betrekking tot de Green 
Deal Loodvrij met de juiste achtergrondinformatie.

Ook heeft Sportvisserij Limburg bij diverse instanties 
inbreng geleverd in beheerprogramma’s om ervoor 
te zorgen dat deze instanties het sportvisserijbelang 
meewegen in hun maatregelen. Zo heeft Sportvisserij 
Limburg input geleverd voor het beheerprogramma 
van het waterschap, zijn er gesprekken geweest over 
KRW-maatregelen langs de Maas en heeft Sportvisserij 
Limburg deelgenomen aan diverse werksessies binnen 
het Programma Integraal Riviermanagement, met 
het doel om sportvisserijmogelijkheden te behouden 
en om ervoor te zorgen betrokken te worden 
bij nieuwe ontwikkelingen en besluitvormingen 
in het Maasgebied. Sportvisserij Limburg heeft 
gegevens met Rijkswaterstaat gedeeld over locaties 
langs de Maas waar verenigingen vissen en waar 
wedstrijdtrajecten liggen. Rijkswaterstaat kan deze 
gegevens gebruiken om hun maatregelen beter te 
plannen, waarbij er rekening gehouden kan worden 
met het sportvisserijbelang.

Bij de Provincie Limburg is een reactie ingediend op 
de ontwerp-omgevingsvisie over de toekomstige 
inrichting van de provincie. Speciaal de verschillende 
bedreigingen voor vissen en viswater door de diverse 
ontwikkelingen in de provincie zijn hierbij aangestipt, 
vergezeld van aanbevelingen voor maatregelen ter 
bescherming van visfauna en visbiotopen.
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Bij het waterschap Limburg is een zienswijze 
ingediend op de nieuwe ontwerp-watervergunning van 
Chemelot, die loost op de Grensmaas. Deze zienswijze 
is in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten 
en de Limburgse Milieufederatie tot stand gekomen. 
Ook de deskundigen op het gebied van waterkwaliteit 
van Sportvisserij Nederland hebben veel inhoudelijke 
kennis aangeleverd. Als resultaat is met het waterschap 
afgesproken om jaarlijks de gang van zaken rondom 
de lozingen van het Chemelot-bedrijventerrein te 
bespreken met de belanghebbende natuurorganisaties 
en Sportvisserij Limburg.

Ook verenigingen kunnen terecht bij Sportvisserij 
Limburg met vragen over visrechten en 
belangenbehartiging. Zo kan advies worden gegeven 
over huurovereenkomsten en kan Sportvisserij 
Limburg samen met de vereniging onderhandelen 
met watereigenaren over de voorwaarden. In 2020 
zijn er diverse verenigingen die hier gebruik van 
hebben gemaakt. Indien nodig kunnen de juristen 
van Sportvisserij Nederland ingeschakeld worden.

Karper- en bijvoerproject
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 
verleende het afgelopen jaar € 2,-- subsidie per kg 
karper. Om de vissen gezond te houden moeten 
deze worden bijgevoerd. Daarbij wordt 50% van de 
aankoopkosten van dit voer gesubsidieerd.

In 2020 deden er ruim 25 Limburgse verenigingen 
mee aan het karper- en bijvoerproject. De gezondheid 
van de uitgezette karpers werd in 2020 evenals 
voorgaande jaren gemonitord. Tijdens het onderzoek 
werden er in enkele 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 positief. 
Ook in 2021 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 
2021 verder toe.

Aanleg, inrichting en beheer visvijvers
De nieuwe visvijvers van HSV De Forel uit Reuver 
werden afgelopen voorjaar opgeleverd. Het betreft 
een jeugd- en een wedstrijdvijver met in het midden 
een eiland. De vijvers werden vervolgens door de 
vrijwilligers van de vereniging verder afgewerkt. Zo 
werd o.a. het terrein rondom de vijvers ingezaaid 
en werden er oeverbeschoeiing en visvlonders 
aangebracht. Daarnaast werden het eiland en de 
vijverranden nog voorzien van oevervegetatie.  
De aanleg van de nieuwe visvijvers is mede  
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Fonds 
Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sport-  
visserij Nederland en Sportvisserij Limburg. Naar 
verwachting wordt de nieuwe vijver in de loop van 
2021 in gebruik genomen.

Bij HSV De Karper uit Voerendaal werden er met 
behulp van een bijdrage uit het Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden drie visplaatsen aan- 
gelegd die geschikt zijn voor mindervaliden.
Een bijdrage uit het Fonds Verbetering Sport- 
visserijmogelijkheden zorgde er tevens voor dat  
de paden rondom de nieuwe vijvers van HSV Willem 
Een konden worden aangelegd.

Ook de aanleg van een invalidensteiger bij 
HSV Ons Genoegen uit Schinnen werd mede 
gefinancierd door gelden uit het Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden.

Tot slot maakte ook HSV De Peel uit Deurne dankbaar 
gebruik van geld uit het Fonds. Bij HSV De Peel 
werd het geld geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe 
visplaatsen. Dit inclusief een toegangsweg die deze 
visplaatsen bereikbaar maakt.
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7.  Communicatie 
Het is van groot belang om het imago van de sportvisserij in de provincie voortdurend te 
waarborgen en te versterken, de belangen van zowel vis als sportvisser te behartigen en 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. 
Door middel van perscontacten en een breed scala aan communicatiekanalen, waaronder 
een eigen website, regio-editie van Hét Visblad en social media platforms, zorgt Sportvisserij 
Limburg voor een groot bereik onder sportvissers, verenigingen, betrokken organisaties en de 
samenleving. Daarnaast vindt de federatie het van belang dat er goed wordt gecommuniceerd 
met de aangesloten verenigingen en vrijwilligers. Dit zorgt voor een hechte onderlinge band. 

rondom het coronavirus en de gevolgen die dit met 
zich meebracht voor de sportvisserij. 

Online overleg
De communicatiekanalen van Sportvisserij Limburg 
vormen een mooie regionale toevoeging op de 
mediakanalen van Sportvisserij Nederland. In 2020 
vonden er diverse overleggen met beroepskrachten 
plaats, waarbij communicatie van Sportvisserij 
Nederland en de zeven federaties werd besproken 
en afgestemd en waar nieuwe ontwikkelingen 

Aandachtspunten 
Het afgelopen jaar is er niet alleen aandacht 
besteed aan het promoten van de sportvisserij in 
Limburg en de daaraan gerelateerde evenementen 
en projecten, maar werd er ook in toenemende 
mate aandacht besteed aan het opzetten van 
bewustwordingscampagnes o.a. op het gebied van 
zwerfafval, de sportvisserijregels en loodvrij vissen. 
Daarnaast werd er in 2020 aandacht besteed aan het 
up-to-date houden van sportvissers en verenigingen 
van de steeds veranderende situatie en maatregelen 
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en trends met elkaar werden gedeeld. Dit jaar 
gebeurde dat vanwege corona zoveel mogelijk via 
online vergaderingen. Ook andere overleggen met 
beroepskrachten en de bestuursvergadering van 
Sportvisserij Limburg werden dit jaar zoveel mogelijk 
online via Microsoft Teams gehouden. Zo kon er 
ook in deze bizarre tijd efficiënt en effectief worden 
vergaderd.

Regio-editie Hét Visblad
In mei en december 2020 werd de Limburgse 
regio-editie van Hét Visblad gratis verzonden 
naar alle Limburgse VISpashouders. Dit bood 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. Dit jaar passeerden onderwerpen 
als het ‘Samen Vissen’ project, het karperproject, 
het nieuwe wedstrijdtraject, de afvalproblematiek, 
de ervaringen van waterschapsbestuurder Gerard 
IJff binnen de hengelsportwereld, het viswater in de 
Peel, de vacature voor BOA’s en een interview met 
jeugdwedstrijdvisser Diesel Westerhoff, Thei Meulen 
en Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje uit 
Wessem de revue. Externe fotograaf Laurens 
Eggen is wederom ingezet om de regio-editie te 
voorzien van professionele foto’s. De regio-edities 
zijn via de website van Sportvisserij Limburg ook te 
downloaden. 

Social media 
Het bereik via de social media kanalen van 
Sportvisserij Limburg steeg afgelopen jaar wederom. 
De Facebookpagina heeft inmiddels meer dan 1306 
volgers en het bereik van de berichten is nog vele 
malen groter. Een Facebookbericht met betrekking 
tot stroperij bereikte zelfs 29.683 mensen. Afgelopen 
jaar is Sportvisserij Limburg in samenwerking 
met Sportvisserij Nederland en collega federaties 
gebruik gaan maken van nieuwe platforms, zoals 
Instagram om jeugd te bereiken en LinkedIn om 
de zichtbaarheid bij het zakelijke netwerk verder te 
vergroten. Naar verwachting zal het bereik in 2021 
nog sterker groeien, wanneer Sportvisserij Limburg 
nog actiever en gerichter met social media aan de 
slag gaat.

Verenigingsondersteuning
Verenigingen die communicatievragen hebben of 
die advies of ondersteuning nodig hebben bij het 
opzetten en onderhouden van social media kanalen 
of een website konden ook het afgelopen jaar 
hiervoor bij Sportvisserij Limburg terecht. Dergelijke 
kanalen vergroten niet alleen de bereikbaarheid en 
zichtbaarheid van de vereniging, maar ook van de 
sportvisserij in Limburg. 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
Sportvisserij Limburg en hengelsportverenigingen 
moeten voldoen aan de AVG. Dit blijft een continu 
punt van aandacht en het afgelopen jaar heeft 
de federatie hier ook de nodige aandacht aan 
geschonken. Verenigingen kunnen bij de federatie 
terecht voor handige documenten en extra advies en 
ondersteuning.

Contactronde kleine en grote 
verenigingen
Goed contact met de verenigingen onderhouden 
is een van de speerpunten uit het beleidsplan van 
Sportvisserij Limburg. Een 30-tal kleine verenigingen 
waar al een aantal jaren niets meer van vernomen 
was, zijn in 2019 gebeld om te vragen naar hun wel 
en wee als vereniging, en welke ondersteuning zij 
van Sportvisserij Limburg konden gebruiken. Een 
paar van deze verenigingen hebben geen jeugd, of 
geen opvolging als bestuurders en zullen op termijn 
ophouden te bestaan. Andere zijn klein en gaan 
goed, en vonden deze vorm van contact ook weer 
een reden om regiobijeenkomsten te gaan bezoeken. 
Voor een paar verenigingen konden we meteen een 
knelpunt oplossen. 

In het najaar van 2020 is gestart met een contactronde 
voor de grote verenigingen. Bij deze verenigingen 
spelen andere problemen, en de bestuurstaak is 
meestal zwaarder. Het verenigingswerk is de kurk 
waar de sportvisserij op drijft, en uit het contact met 
de verenigingen kunnen belangrijke beleidspunten 
worden gehaald voor de toekomst van de sportvisserij. 
Een aantal verenigingen zijn inmiddels bezocht, maar 
corona haalde ook hier een streep door de planning, 
en dit zal daarom pas in 2021 helemaal kunnen 
worden afgerond.
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8.  Toerisme 
Limburg is een zeer geliefde bestemming voor hengelsporttoeristen. In 2020 is het aantal 
sportvistoeristen wederom flink gestegen. Het betreft voornamelijk Duitse en Belgische 
sportvissers. Ook het bereik van het platform Fishing in Holland is nog altijd sterk stijgende. 
Dit nota bene in coronatijd en met dien verstande dat er afgelopen jaar enkele maanden 
nauwelijks grensoverschrijdende sportvisactiviteiten waren. Dat is de maanden daarna weer 
rechtgetrokken. Dit brengt de nodige kansen, maar ook uitdagingen voor Sportvisserij Limburg 
met zich mee op het gebied van informatievoorziening, voorlichting en controle en handhaving. 

Duits, Engels, Pools en Nederlands) is verspreid bij 
recreatieondernemers en verkooppunten in Limburg. 

Fishing in Holland
In 2020 is door Sportvisserij Nederland en de 
federaties wederom 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 
meertalige informatiefolders zorgen ervoor dat 
sportvissers in Nederland en het buitenland 
optimaal gefaciliteerd worden bij hun vistrip of 

Informatievoorziening
Sportvisserij Limburg streeft ernaar om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk informatie Duitstalig 
beschikbaar is en er structureel informatie wordt 
aangeboden aan Duitse leden. Dit is het afgelopen 
jaar samen met Sportvisserij Nederland opgepakt, 
en heeft er onder andere toe geleid dat de 
sportvisserijvoorwaarden en de VISplanner app 
nu ook in het Duits en Engels beschikbaar zijn. 
Hiermee is de service verbeterd. Daarnaast is de FAQ 
(veelgestelde vragen) volledig bijgewerkt in vijf talen 
(NL, D, ENG, PL & FR) op www.fishinginholland.nl.  
De Fishing in Holland-folder (verkrijgbaar in het 
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visvakantie in Nederland. Er zijn in 2020 vier digitale 
nieuwsbrieven verstuurd naar Duitse e-mailadressen 
(VISpashouders en nieuwsbrief-aanmeldingen). Via 
deze nieuwsbrieven wordt een groot deel van de 
Duitse VISpashouders c.q. leden van aangesloten 
hengelsportverenigingen op de hoogte gehouden van 
de belangrijkste actualiteiten en regels die gelden in 
Nederland. Op de website worden ook Limburgse 
hengelsportzaken en accommodaties weergegeven. 
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de 
wet- en regelgeving. 

Hengelsporttoerisme in Limburg
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. Het wordt steeds drukker aan de 
waterkant en dit zorgt helaas ook voor overlast. Door 
klachten en overlast, die veroorzaakt wordt door een 
relatief kleine groep vissers, komt het visrecht in 
sommige gebieden in gevaar. Sportvisserij Limburg 
focust zich dan ook in mindere mate op de promotie 
m.b.t. hengelsporttoerisme, maar voornamelijk op de 
informatievoorziening betreffende de visserijregels, 

voorlichtings- en bewustwordingscampagnes en 
handhaving en controle. Daarnaast wordt bekeken of 
er aangestuurd kan worden op meer spreiding naar 
gebieden die juist graag meer toeristen willen. 

Inspelen op het groeiende sportvistoerisme heeft 
echter ook een positief effect op de hengelsport in 
Limburg. Mede door toerisme neemt het ledenaantal 
van hengelsportverenigingen toe en wordt de 
economische positie van de hengelsport versterkt. 
Gemeentes en andere organisaties worden zich 
steeds bewuster van de belangrijke invloed die de 
hengelsport op de toeristische sector heeft. Dit 
creëert ook nieuwe ingangen en mogelijkheden 
voor de hengelsport. De subsidies van Provincie 
Limburg voor het wedstrijdtraject dat in 2020 werd 
gerealiseerd bij het Lateraalkanaal, zijn voortgevloeid 
uit een bijeenkomst die werd georganiseerd 
door Sportvisserij Limburg in het kader van 
hengelsporttoerisme in de provincie en de recreatieve 
en economische waarde hiervan. Het netwerk met 
ondernemers uit de toerisme- en recreatiesector zal 
volgend jaar verder worden verstevigd en er zijn 
genoeg kansen en uitdagingen waar in 2021 verder 
op zal worden voortgeborduurd.
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9. Personalia, project- en werkgroepen
Federatiebestuur
Cornel van Schayck  Waarnemend voorzitter / 
  bestuurslid
Eric Schaufeli Penningmeester
Dieter Breuer Secretaris
Thijs Belgers Bestuurslid
Didier Lemmens Bestuurslid
Arie Gramsma Kandidaat bestuurslid / 
  kandidaat voorzitter

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
Ramon Pasmans Voorzitter
Frans van Deur
Frank Gommans 
Frans Janssen
Piet Knoben
Albert Reuvers
Frank Vossen
Mike van Wijlick
Thijs Verstegen Wedstrijdcoördinator, 
  Sportvisserij Nederland

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

Projectgroep Grensmaas Gezond 
Cornel van Schayck Voorzitter
Thijs Belgers 
Didier Lemmens 
Hans Oyen 
Ramon Pasmans
Raymond Tillmans
David Vertegaal Sportvisserij Nederland

Projectgroep Maas en Maasplassen
Thijs Belgers  Voorzitter
Gerrit Haas 
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 (tot en met november 2020)
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