
Controle en Handhaving 
meer eigen BOA’s
Sinds afgelopen najaar worden in samenwerking 
met Sportvisserij Zuidwest Nederland visserij BOA’s 
geworven en ingezet in Limburg. Er is al een klein 
team aan BOA’s beschikbaar om de controle en 
toezicht op de visserij in Limburg te intensiveren. Voor 
verenigingen is het nu ook mogelijk om een verzoek 
in te dienen voor controle door een BOA. Er geldt nog 
wel een aantal voorwaarden. Meer informatie vindt 
u op de website van Sportvisserij Limburg (https://
www.sportvisserijlimburg.nl/vis-en-water/controle-
en-handhaving/). 
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Regiobijeenkomsten en ALV 2021 
we houden u op de hoogte
Het is dit voorjaar vanwege coronamaatregelen 
helaas niet mogelijk om regiobijeenkomsten te 
organiseren, zoals we gewoon waren. Vandaar dat 
u nu van ons een nieuwsbrief ontvangt met allerlei 
wetenswaardigheden. Zo blijft u op de hoogte van de 
zaken die voor uw vereniging van belang zijn. Wat zou 
het fijn zijn als we elkaar weer in Roermond kunnen 
ontmoeten op de ALV die gepland staat op 31 mei. Of 
dat gaat lukken…? We houden u op de hoogte.

Wijziging voorwaarden 
Maasplassen 
meeneemverbod en leefnetverbod
Het is lastig om personen te betrappen op het 
meenemen van beschermde vissen, of op het 
meenemen van vissen die niet voldoen aan de maat 
of op het meenemen van een te grote hoeveelheid 
aan vis. Met name langs de Maasplassen vindt dit 
regelmatig plaats. Om hier meer grip op te krijgen, 
heeft Sportvisserij Limburg besloten om een 
meeneemverbod en leefnetverbod in te stellen op 
de Maasplassen. Wel met uitzondering van aasvis, 
om zo het roofvissen mogelijk te houden. Zodra 
er meer grip op de situatie is, zal de maatregel 
worden geëvalueerd. 
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Vrijwilligers voor werkgroep 
onderhoud gezocht
Om de bevisbaarheid van visstekken in Limburg te 
garanderen, is onderhoud noodzakelijk. Sportvisserij 
Limburg wil het onderhoud in samenwerking 
met sportvissers gaan uitvoeren. Ook bij andere 
hengelsportfederaties worden veel visstekken 
onderhouden door vrijwilligers die door de federatie 
worden voorzien van de benodigde materialen. Wilt 
u meehelpen met het onderhouden van visplekken? 
Stuur dan een bericht aan info@sportvisserijlimburg. 

Inrichting / vijverbeheer 
nieuwe cursus
Veel bij Sportvisserij Limburg aangesloten 
hengelsportverenigingen maken gebruik van één of 
meerdere visvijvers. Voor een goede bezetting met 
vis is het belangrijk om te letten op de goede manier 
van inrichten en beheren van visvijvers. Met name 
om de vissen tegen de aalscholver te beschermen, 
is een goede vijverinrichting belangrijk. Aalscholvers 
vissen vijvers zonder goede onderwaterstructuur 
systematisch leeg. Voor de sportvisser blijven er 
teleurstellend weinig vangbare vissen in het water 
achter. 
Zodra de omstandigheden het weer toelaten, 
organiseert Sportvisserij Limburg in samenwerking 
met Sportvisserij Nederland een cursus water- en 
visstandbeheer die is toegespitst op de huidige 
situatie. Ook het thema beluchting komt aan bod. 

Karper- en bijvoerproject 
bezoek van de karperdokter
Enkele jaren geleden begon Sportvisserij Nederland 
met het Karper- en bijvoerproject om de uitzet van 
karper te stimuleren. Karpers zwaarder dan 800 gram 
zijn redelijk goed bestand tegen aalscholverpredatie. 
Verenigingen die aan deze projecten deelnemen, 
ontvangen subsidie op karper en voer. Momenteel 
nemen ruim 25 hengelsportverenigingen deel aan 
het project. De deelnemende verenigingen worden 
tevens bezocht door een ‘karperdokter’. Tijdens 
dit bezoek wordt de gezondheid van de vissen 
beoordeeld. Indien nodig krijgen de vissen medicatie 
toegediend. Vijvers met zieke vissen worden later 
in het jaar nogmaals bezocht om te bekijken of de 
behandeling is aangeslagen. 

Opruimacties Sportvisserij 
Limburg 
deelnemende verenigingen krijgen € 250,-
Afgelopen jaar waren er heel veel recreanten op en langs 
het water. Helaas wordt er dan ook veel afval langs de 
waterkant achtergelaten. Op bepaalde plekken gebeurt 
dit helaas ook door sportvissers. Oeverbeheerders 
dreigen de sportvisserij niet meer toe te staan en er mag 
vanaf bepaalde oevers niet meer worden gevist. Om te 
voorkomen dat zwerfafval tot meer beperkingen voor de 
sportvisserij leidt, heeft Sportvisserij Limburg besloten 
om in 2021 zelf opruimacties te gaan organiseren. Het 
is de bedoeling dat de opruimacties worden uitgevoerd 
door (hengel)sportverenigingen. Voor het opruimen 
van een gebied krijgen de verenigingen een vergoeding 
van € 250,--. U kunt zich met een groepje vrijwilligers 
aanmelden voor deze acties bij Ramon Pasmans. 
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Inzet harkboot 2021
50% subsidie
Ook dit jaar kan de harkboot worden ingezet om 
overtollige watervegetatie te laten verwijderen. In 
tegenstelling tot normale maaiboten, verwijdert de 
harkboot ook de wortels van de waterplanten waardoor 
deze voor een langere periode wegblijven. De inzet van 
de harkboot wordt voor maximaal 50% gesubsidieerd 
door Sportvisserij Nederland. Vist uw vereniging 
in water van Rijkswaterstaat of het waterschap en 
heeft u last van waterplanten? Bespreek de situatie 
dan eerst met de verantwoordelijke persoon binnen 
een van deze organisaties. Als hier ondersteuning bij 
nodig is, helpt Sportvisserij Limburg u graag! 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal
Vanaf september 2020 kan er gebruik worden 
gemaakt van het wedstrijdtraject van Sportvisserij 
Limburg aan het Lateraalkanaal bij Horn. Er zijn 

Verzekeringen
zorg dat uw aansprakelijkheid en uw 
rechtsbijstand in orde is 
Voor een vereniging kunnen de financiële gevolgen 
groot zijn wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor 
de geleden schade door leden en/of derden of wanneer 
er schade wordt aangebracht aan de eigendommen 
van de verenigingen. Ook lopen bestuursleden 
persoonlijk risico indien bij een bepaalde zaak of 
schade blijkt dat geen of niet de juiste verzekering 
is afgesloten. Het is dan ook van belang om goed 
verzekerd te zijn. Door de verzekeringsportefeuille 
op orde te hebben, kan wellicht verdere (financiële) 
schade voor de vereniging worden voorkomen. Gelet 
op het belang van goed verzekerd te zijn, stuurt 
Sportvisserij Limburg binnenkort een schrijven met 
aanvullende info aan de aangesloten verenigingen. 

Bevers zijn de wateringenieurs 
van de natuur..
help een bever in mijn viswater! 
Veel vissers hebben de afgelopen jaren regelmatig 
een bever voorbij zien komen tijdens een vissessie. 
Hoe ingenieus ze ook bezig kunnen zijn met dammen 
en gangen, helaas zorgt de bever bij behoorlijk wat 
Limburgse verenigingen voor overlast. Bevindt zich 
een bever in het viswater van uw vereniging? Dan 
verneemt Sportvisserij Limburg dit graag. Ook horen 
wij graag wat de vereniging al heeft gedaan om deze 
overlast te verminderen.

Aankoop visrechten erven Melis 
In de zomer van 2020 heeft Sportvisserij Limburg de 
oude zakelijke visrechten op de Maas kunnen kopen 
van de erven Melis. Voorheen moest hier jaarlijks 
huur voor worden betaald. Het gaat om ruim 178ha 
van de Maas vanaf Stevensweert tot het veer te Ool. 
Hiermee heeft Sportvisserij Limburg een groot deel 
visrecht op de Maas kunnen waarborgen voor de 
sportvisserij en een eeuwigdurend recht verworven. 

120 nieuwe schanskorven tussen de breuksteen 
geplaatst, waardoor er niet meer op de breuksteen 
gebalanceerd hoeft te worden om te kunnen vissen. 
De aanleg van het wedstrijdtraject werd gefinancierd 
door de Provincie Limburg, Sportvisserij Nederland 
en Sportvisserij Limburg. 
Verenigingen die een wedstrijd aan het 
Lateraalkanaal willen vissen, kunnen hier kosteloos 
een wedstrijdvergunning voor aanvragen via de 
wedstrijdmodule op de website van Sportvisserij 
Limburg.
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Loodvrij Vissen 
het loodgebruik in de sportvisserij omlaag 
De Stichting Gezond Water vindt dat het sneller moet 
en heeft begin dit jaar een brief aan gemeenten 
gestuurd, waarin zij verzoekt om actie te ondernemen 
richting hengelsportverenigingen om het gebruik van 
lood aan banden te leggen en hierop te handhaven. 
Sportvisserij Limburg heeft als reactie daarop de 
gemeenten geïnformeerd met een brief over de 
stand van zaken in de sportvisserij met betrekking 
tot het loodvrij vissen. Zo heeft onderzoek van 
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Indien u over genoemde onderwerpen meer 
informatie wenst, vragen heeft of u wilt zich 
aanmelden voor bijvoorbeeld de opruimactie, 
de werkgroep onderhoud, het Karper- en 
bijvoerproject of de inzet van de harkboot kunt u 
dit kenbaar maken door te mailen aan 
info@sportvisserijlimburg.nl of te bellen naar 
0475-350053. Wij helpen u graag!

Wageningen Marine Research aangetoond dat het 
loodverlies veel minder groot is dan eerder werd 
aangenomen. Ook wordt er al meer gebruik gemaakt 
van loodalternatieven en heeft het European 
Chemical Agency (ECHA) na uitgebreid onderzoek 
voorgesteld om de verkoop en het gebruik van lood 
in de hengelsport binnen enkele jaren aan banden te 
leggen. Dit moet de weg vrij maken om sneller betere 
loodalternatieven te ontwikkelen voor de Europese 
markt. Dit voorstel is in lijn met de doelstelling van 
de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.

Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) 
waar verenigingen aan moeten voldoen
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen in werking. Deze nieuwe 
wet stelt strengere eisen aan het bestuur en toezicht 
bij verenigingen. Voor hengelsportverenigingen 
houdt dit in dat statuten gewijzigd dienen te 
worden. Maar het gaat met name ook om goed 
bestuur, waarbij het toezicht op risico’s en fraude 

met geld goed geregeld is. Sportvisserij Nederland 
stuurt dit voorjaar nieuwe modelstatuten en 
verdere informatie. 


