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Voorwoord
Het jaarverslag 2021 van Sportvisserij Limburg ligt 
voor u. Het was een jaar met vele uitdagingen voor 
ons allemaal. Een jaar dat van iedereen veel geduld 
en aanpassingsvermogen vroeg door de telkens weer 
veranderende coronamaatregelen.

Hoe verging het Sportvisserij Limburg in dit jaar? Het 
bureau in Roermond was op halve sterkte door het 
wegvallen van twee medewerkers, zowel vroeg als laat 
in het jaar. De overgebleven medewerkers hebben er 
flink hun schouders onder gezet om alles voor elkaar 
te krijgen. Er zijn veel activiteiten georganiseerd, 
wedstrijden gevist en verenigingen bezocht en 
geholpen. Het organisatieontwikkelingsproces met  
Sportvisserij Nederland ging ook verder. Daar boven- 
op kwam de huuropzegging van Noordhoven 19A. 
Het hele kantoor ging tijdelijk in de opslag. Daarna 
volgde de verhuizing naar een nieuw pand dat 
prachtig gelegen is tussen de Maasplassen, maar dat 
nog volop in verbouwing is. En middenin dat alles een 
overstroming van ongekende omvang. Niet alleen 
met verwoestende gevolgen voor de bewoners langs 
de Maas, de Roer en de Geul, maar ook voor vele 
vissen die uit hun normale vijveromgeving werden 
weggespoeld naar andere onzalige oorden. Overal 
waar nodig werden teams ingezet die bijna dag en 
nacht aan het werk waren om vissen uit greppels en 
ondergelopen weilanden te redden. Uit de, door de 
vele vrijwilligers, getoonde inzet spreekt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Samen mogen we dan 
ook met trots terugkijken op deze bewogen periode.

Ramon Pasmans verraste ons bovendien met een 
topprestatie. Hij wist, met zijn team JWP Waterservice, 
in oktober 2021 het Wereldkampioenschap Feeder- 
vissen voor Clubs in Bulgarije te winnen!

Voor het komende jaar kijk ik uit naar de toekomst 
van de sportvisserijorganisatie, met name de samen- 
werking tussen Sportvisserij Nederland, Sportvisserij 
Limburg en de hengelsportverenigingen. Samen 
verder bouwen aan een toekomstbestendige orga- 
nisatie die de sportvisser optimaal van dienst is, 
die dicht bij de hengelsportverenigingen staat en 
die zijn vrijwilligers koestert. We koesteren ook 
onze partners, onder andere de natuurorganisaties, 
waterschap, provincie en gemeenten. We willen 
verbindingen leggen daar waar tegenstellingen zijn 
ontstaan, zowel binnen als buiten de organisatie. 
We werken aan betere voorlichting en controle 
met de patrouilleboot die we vanaf mei 2022 tot 
onze beschikking hebben. We zoeken verder de 
samenwerking met alle partijen zodat iedere recreant 
op en langs het water een fijne dag in de natuur kan 
beleven. En laten we elkaar een klein beetje meer 
aanspreken op gemeenschapsgevoel en goed gedrag 
in een gastvrij en toeristisch Limburg. Maar vooral: 
fijn vissen! 

Arie Gramsma 
Voorzitter Sportvisserij Limburg
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1. De federatie
In 2021 groeide het ledenaantal van Sportvisserij Limburg. Er werden aanzienlijk meer 
extra toestemmingen verstrekt. Het aantal jeugdleden stabiliseerde zich het afgelopen jaar. 
Sportvisserij Limburg behartigt de belangen van ruim 100 aangesloten hengelsportverenigingen 
en meer dan 45.000 sportvissers. De werkzaamheden worden verricht door een professioneel team 
van 4 medewerkers en een bestuur van 6 bestuursleden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
werd een nieuwe voorzitter gekozen. Ook hebben in 2021 vele vrijwilligers zich ingezet voor 
de sportvisserij in Limburg. Dit jaar is daarvoor een gouden speld uitgereikt en de vrijwilligers 
werden aan het einde van het jaar bedankt met een attentie. 

gebied van de (management)informatievoorziening 
en bedrijfsvoering. Ben Willems en Ramon 
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. 
Communicatie-medewerkster Cindy Lemmens 
verliet Sportvisserij Limburg per 1 april 2021. 
Andres de Rouville kwam in juni in dienst en is als 
Medewerker Projecten en Doelgroepenondersteuning 
actief in het ontplooien van activiteiten voor de 
verschillende doelgroepen en ondersteunt het team 
bij de uitvoering van de diverse projecten. Tevens 
is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 
communicatiebeleid. Vanaf september 2021 ontstond 
er een vacature voor de functie van Adviseur / 
Belangenbehartiger in verband met het vertrek van 
Ben Willems.

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn voor Sportvisserij Limburg heel 
belangrijk. Er is een helder vrijwilligersbeleid om 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de leden Dieter Breuer 
(secretaris), Eric Schaufeli (penningmeester), Cornel 
van Schayck, Thijs Belgers, en Didier Lemmens. Arie 
Gramsma heeft zich in 2020 kandidaat gesteld voor 
de functie van voorzitter en na een inwerkperiode 
van een jaar is hij tijdens de online Algemene 
Ledenvergadering van 30 augustus 2021 gekozen tot 
voorzitter. 

Ook in 2021 heeft het bestuur haar bestuurlijk 
functioneren geëvalueerd aan de hand van de 
NOC*NSF-code ‘Goed Sportbestuur’. Onderwerpen 
als integriteit, omgang en inzet binnen het bestuur, 
omgang met de achterban en omgang met de 
werknemers kwamen aan de orde. Er zijn geen 
zaken naar boven gekomen waarvoor maatregelen 
getroffen moesten worden. Het bestuur vindt het 
belangrijk om hierover transparant te zijn en is 
hierop ook aanspreekbaar. Door tenminste eenmaal 
per beleidsperiode een zelfevaluatie te organiseren, 
kan worden verzekerd dat een bestuur de gewenste 
bijdrage levert aan de doelstellingen die zij aan het 
begin van het jaar heeft vastgelegd. Door kritisch 
naar het eigen functioneren te kijken, kan een bestuur 
nog daadkrachtiger besturen en verbeterpunten 
aanpakken.

Bureau
Patricia Koelen is als Manager Bedrijfsvoering 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op het 
bureau en legt 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 
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duidelijkheid te geven aan zowel beroepskrachten 
als vrijwilligers over hoe met vrijwilligers wordt 
gewerkt binnen Sportvisserij Limburg. Een goed 
vrijwilligersbeleid geeft inzicht in wat Sportvisserij 
Limburg en vrijwilligers voor elkaar kunnen 
betekenen. Ook dient het als stimulans voor 
vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van 
hun inzet voor de doelen van de georganiseerde 
sportvisserij. Het vrijwilligersbeleid betreft het geheel 
aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers met 
hun kwaliteiten binnen de organisatie tot hun recht 
te laten komen. Zo wordt het doel van de organisatie 
gediend. Daarnaast dient beleid ter voorkoming van 
wrijving, conflicten en ongelijke behandeling. 

Decoraties
In het verslagjaar is aan 2 hengelsportbestuurders 
de gouden speld van verdienste toegekend. Op 
zaterdag 9 oktober 2021 werd Jo Ritterbeeks tijdens 
de feestavond ter gelegenheid van het 70-jarig 
jubileum van HSV Ons Genoegen Kerkrade blij 
verrast met de gouden speld van verdienste voor al 
zijn inspanningen voor de vereniging gedurende de 
afgelopen 5 decennia.
Jo Ritterbeeks heeft sinds 1978 binnen het bestuur 
van HSV Ons Genoegen Kerkrade diverse functies 
vervuld. Nog altijd is hij penningmeester en bekleedt 
hij de portefeuille beheer, water- en visstand. Ook 
binnen diverse projecten heeft hij zijn stempel 
gedrukt op de uitvoering. Of het nu de verbouwing 
van het clubhuis was, het vernieuwen van het terras 

voor de kantine, of het planten van riet in de vijver. 
Daarnaast is Jo Ritterbeeks sinds jaar en dag vrijwel 
iedere zondagochtend in de clubaccommodatie te 
vinden om vergunningen en VISpassen te verkopen. 
Niet voor niets ontving deze gewaardeerde vrijwilliger 
voor zijn verdiensten in juni 2021 ook een koninklijke 
onderscheiding. 

De andere toegekende gouden speld is in verband 
met de toen geldende coronamaatregelen nog niet 
uitgereikt. 

Regiobijeenkomsten
Op vrijdag 12 november 2021 werd een bijeenkomst 
georganiseerd in Congrescentrum Het Forum te 
Roermond. De 5 overige geplande regiobijeenkomsten 
konden vanwege de dan geldende coronamaatregelen 
geen doorgang vinden. 

Algemene Ledenvergadering
Op 30 augustus 2021 vond de Algemene 
Ledenvergadering van Sportvisserij Limburg plaats. 
Deze vergadering werd in verband met corona 
volledig digitaal gehouden. De vergadering werd via 
Zoom door 21 verenigingen bijgewoond.
De waarnemend voorzitter Cornel van Schayck 
memoreerde aan het afgelopen jaar waarin corona 
een grote rol heeft gespeeld. Veel activiteiten zijn 
om die reden helaas niet doorgegaan, maar dat 
bood ook weer ruimte om op andere gebieden 
veel werk te verzetten. Ook werd teruggeblikt 
naar juli 2021, toen nagenoeg de gehele provincie 
Limburg te maken kreeg met grote problemen 
door de ontstane watersnoodramp. Ook een aantal 
hengelportverenigingen werd flink getroffen. Hele 
visbestanden zijn verdwenen en de schade aan 
vijvers, beschoeiingen, accommodaties en dergelijke 
is groot. 

Tevens werd een minuut stilte in acht genomen 
ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en 
oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, in het bijzonder werd gememoreerd aan 
oud-bestuurslid Jan Jörissen.

Door Dieter Breuer, secretaris en portefeuillehouder 
wedstrijden, werd teruggeblikt op het wedstrijdseizoen 
2020. Helaas gooide corona ook hier roet in het eten 
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en liep het wedstrijdseizoen anders dan gewenst. 
Ondanks het feit dat veel wedstrijden geen doorgang 
konden vinden, bleven zowel de wedstrijdvissers als 
de leden van de Projectgroep Wedstrijden positief en 
waren zij extra gemotiveerd om van de wedstrijden 
die wel door konden gaan een nog geslaagder 
evenement te maken. 

Ook het organisatieontwikkelproces kwam tijdens 
de vergadering aan de orde. Doel van het proces 
is een grotere efficiëntie en doelmatigheid in 
de organisatie, betere samenwerking met de 
federaties en meer eenheid van bestuur. In het 
afgelopen jaar zijn er meerdere discussierondes 
geweest voor belangstellende bestuurders van 
hengelsportverenigingen met de adviseurs Marjan 
Olfers en Jan Has. 

In verband met de instelling van de 
kascontrolecommissie en de invoering van de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 
is aan alle leden een voorstel toegezonden om de 
statuten te wijzigen. De verenigingen konden hier 
mee instemmen.

De jaarrekening en het financiële resultaat over 
2020 werden door penningmeester Eric Schaufeli 
toegelicht. De jaarrekening werd vastgesteld en het 
bestuur is na het advies van de kascontrolecommissie 
gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid 
over 2020.

Guus van der Nat trad af als lid van de 
kascontrolecommissie. Voorafgaand aan de 
Algemene Ledenvergadering had Loek Groenendijk 
van HSV V.I.N. Nuth zich kandidaat gesteld voor deze 
functie. Over de begroting 2021 vond ter vergadering 
een stemming plaats. Van de in totaal 93 stemmen 
werden er 71 stemmen uitgebracht die voor het 
vaststellen van de begroting waren, 22 stemmen 
waren tegen. Hiermee kon met de begroting 2021 
worden ingestemd.

Arie Gramsma werd gekozen als voorzitter, nadat hij 
afgelopen jaar in het bestuur heeft meegelopen als 
kandidaat-bestuurslid. 

Een uitgebreid verslag van de Algemene 
Ledenvergadering is, inclusief de actielijst en een 
door de kascontrolecommissie getekend verslag, aan 
de leden verzonden.

Vrijwilligersevenementen
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 coronamaatregelen was 
het organiseren van een activiteit dit najaar helaas 
niet mogelijk. Om toch een blijk van waardering te 
geven, werden de vrijwilligers door middel van een 
kerstattentie 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 
organiseren. De attentie werd zoveel mogelijk 
persoonlijk naar de vrijwilligers gebracht, zodat er op 
gepaste afstand ook nog even bijgepraat kon worden.

Sportvisserij Limburg is altijd op zoek naar nog meer 
vrijwilligers die bijvoorbeeld als VIScoach, 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 Doelgroepen. 
Sportvisserij Limburg biedt in samenwerking met 
Sportvisserij Nederland ook diverse cursussen aan 
voor vrijwilligers. Zo kunnen deze vrijwilligers op een 
nieuwe manier met hun hobby vissen aan de slag en 
tegelijkertijd veel betekenen voor de sportvisserij.
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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, is een van deze  
3 vertrouwenscontactpersonen. Zij 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. De 
vertrouwenscontactpersonen hebben hiertoe een 
cursus doorlopen en in 2021 aanvullende trainingen 
en webinars gevolgd om up-to-date te blijven. Het 
afgelopen jaar zijn er 3 meldingen binnengekomen 
en afgehandeld. Daarnaast vond er aan het eind van 
het jaar een evaluatie plaats en werd bekeken hoe 
nog breder gecommuniceerd kon worden, wanneer 
men terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon 
en hoe de drempel om contact op te nemen zo laag 
mogelijk wordt. 

Contactronde grote verenigingen 
Een van de belangrijkste doelstellingen uit het 
beleidsplan is het versterken van de contacten 
met de verenigingen. Daarvoor had het bestuur 
in 2020 het oor te luisteren gelegd bij een aantal 
kleine verenigingen waar al een tijd niets meer van 
was vernomen. Dat waren interessante gesprekken 
met soms een concrete hulpvraag die gemakkelijk 
opgelost kon worden. Dit leverde een aantal nieuwe 
gezichten op tijdens regiobijeenkomsten. In 2021 
zijn een 15-tal grote verenigingen door het bestuur 
bezocht. Het doel was om van beide kanten nader 
kennis te maken en op de hoogte te raken van alles 
wat er in deze verenigingen speelt. Deze nadere 
kennismaking werd door de verenigingen zeer op 
prijs gesteld. Ook nu konden kleine dingen meteen 
worden opgepakt. Het gaf ook gelegenheid om 
zaken uit het verleden, die in de weg waren komen 
te staan, op te ruimen. De belangrijkste problemen 

waar alle verenigingen in meer of mindere 
mate mee te maken hebben, zijn: het vinden en 
vasthouden van voldoende vrijwilligers, de beperkte 
interesse en terugloop van jeugd en de overlast 
van sportvissers die zich niet aan de regels houden. 
De verkoop van vergunningen en VISpassen en de 
ledenadministratie via Sportvisserij Nederland lopen 
grotendeels naar tevredenheid. De ledenaantallen 
zijn constant of nemen toe. De bestuurders van 
deze grote verenigingen hebben veel werk op hun 
bordje en stoppen er veel tijd in. In de meeste 
gevallen waren de aandachtspunten die het bestuur 
meenam uit deze gesprekken ook de speerpunten 
van beleid waar al flink aan gewerkt wordt door 
de medewerkers in Roermond. Daarnaast was er 
eensgezindheid over het feit dat we in Limburg 
alleen verder komen als we het samen met alle 
verenigingen doen. 

Organisatieontwikkeling 
In 2017 is met het doel: de organisatie dichter bij de 
sportvisser brengen en toekomstbestendig maken, 
een proces in gang gezet om beter en efficiënter 
samen te gaan werken tussen de federaties en de 
organisatie in Bilthoven. In het voorjaar van 2021 
zijn 5 ontwikkelingsscenario’s gereedgekomen 
die verschillende veranderingen in de organisatie 
voorstellen. Tijdens informatiebijeenkomsten die in juli 
2021 werden georganiseerd konden alle medewerkers 
en bestuurders van federaties en verenigingen 
hiervan kennisnemen en commentaar leveren op 
deze 5 scenario’s. Vanwege corona waren dat online 
bijeenkomsten. Uit Limburg hebben 2 verenigingen 
aan zo’n bijeenkomst deelgenomen. In september 
2021 zijn op de Algemene Ledenvergadering 
van Sportvisserij Nederland de eerste knopen 
doorgehakt: de werkorganisaties van de federaties 
en Sportvisserij Nederland gaan hun werkprocessen 
op elkaar afstemmen. Gelijktijdig wordt er aan een 
voorstel voor een statutenwijziging gewerkt. De 
voorgestelde statutenwijziging gaat inhouden dat 
de federatiebestuurders geen deel meer uit kunnen 
maken van het bestuur van Sportvisserij Nederland. 
Ook is het voorstel dat er een dubbellidmaatschap 
komt waardoor de sportvisser zowel lid is van 
de hengelsportvereniging als van Sportvisserij 
Nederland. Omdat royement dan kan gelden bij alle 
aangesloten verenigingen, maakt dit het mogelijk om 
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2021
Hieronder worden de belangrijkste kerngegevens van Sportvisserij Limburg kort weergegeven. 
Voor uitgebreidere gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening 2021 en de begroting 2022.

 2021  2020
Inkomsten 
Ontvangen afdrachten 631.212 598.554
Overige inkomsten 38.862 12.490
 670.278 611.044
  
Uitgaven  
Personeelskosten 264.624 251.677
Huisvesting 26.006 26.998
Bestuurskosten 20.847 22.715
Organisatiekosten 33.587 34.162
Activiteiten 111.184 19.488
Huur visrechten 20.047 33.315
Viswaterbeheer/controle 37.553 70.510
Projecten 68.160 30.728
Overige inclusief afschrijvingen 4.121 5.091
Overschot 84.149 116.360
 670.278 611.044

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, 
€ 13.609,30 voor de inzet van de harkboot en  
€ 19.710,-- ter verbetering van sportvisserijmogelijk-
heden bij 8 hengelsportverenigingen.

zware overtreders het lidmaatschap en de VISpas te 
weigeren. Het was de bedoeling om de scenario’s 
en deze voorstellen in het najaar van 2021 met de 
Limburgse verenigingen te bespreken. Helaas door 
corona konden de geplande 5 regiobijeenkomsten 
van Sportvisserij Limburg niet doorgaan. Op het 
randje van het ingaan van de beperkingen is er nog 
wel een bijeenkomst geweest met 13 verenigingen 
waarin over de voor- en nadelen van alle scenario’s 
van gedachten is gewisseld. In 2022 zal eerst op 
de Algemene Ledenvergadering van de federaties 
en daarna op de Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland over de vervolgstappen in 
de organisatieontwikkeling en het statutenvoorstel 
worden gestemd. 

Huisvesting 
Op 30 september 2021 verliet Sportvisserij Limburg 
na bijna 20 jaar het bedrijfspand aan de Noordhoven 
19A in Roermond. In het voorjaar werd de huidige 
huurovereenkomst door de verhuurder opgezegd in 
verband met de verkoop van het pand. De nieuwe 
eigenaar wenste een andere bestemming aan het 
pand te geven. Dit hield in dat Sportvisserij Limburg 
op zoek moest naar een nieuwe locatie.

Na diverse bezichtigingen werd er een mooi pand 
op een prachtige en centrale plek dicht bij de 
Maasplassen gevonden. Na een grondige verbouwing 
kon het nieuwe kantoorpand aan de Hornerweg 2 te 
Roermond op 4 november 2021 worden betrokken.

9



Jaarverslag 2021 Sportvisserij Limburg

In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe de ledenaantallen zich de laatste 5 jaren hebben ontwikkeld.

Aantallen leden
Jaartal VISpas JeugdVISpas Totaal VISpas NachtVIS-

toestemming
Derde Hengel-
toestemming

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

2021 43.754 1.984 45.738 11.877 3.205

Aantallen leden

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

39.000

43.000

JeugdVISpasVISpas

2021

1.984

41.000

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

42.000

40.000

44.000

45.000

46.000

2017 2018 2020

32.501
33.628

43.172

1.140

1.074

1.969

2019

36.208

1.187 43.754

Organisatie
Aantal aangesloten sportvissers 45.738

Waarvan aantal JeugdVISpas 1.984

Aantal aangesloten verenigingen 101

Aantal deelnemende verenigingen subsidie JeugdVISpas 21

Aantal AB-leden 6

Waarvan aantal DB-leden 3

Aantal medewerkers 4 (3,6 fte)
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2. Jeugd
Sinds 1 juni 2021 heeft Sportvisserij Limburg een nieuwe medewerker: Andres de Rouville die 
als medewerker Projecten en Doelgroepenondersteuning aan de slag is gegaan. Het werven 
van vrijwilligers en het binden van jeugd is en blijft een speerpunt. Ook in 2021 speelde het 
coronavirus een belangrijke rol, waardoor het niet altijd even makkelijk was om activiteiten te 
organiseren. De werkgroep Doelgroepen is 2 keer bij elkaar geweest om activiteiten voor te 
bereiden voor het jaar 2022. 

de drilsimulator, vissen bekijken in een aquarium en 
uiteraard zelf een hengeltje uitwerpen. Iedereen wist 
daar wel zijn visje te vangen en na afloop kreeg ieder 
kind een hengel mee naar huis! 

Op één van de laatste vakantiedagen in Limburg 
was het de eer aan HSV De Wiejert uit Limbricht. Op 
vrijdag 3 september 2021 was daar voor de eerste 
keer de ZomerVISkaravaan te gast. De opkomst was 
meer dan prima. 61 kinderen tussen de 6 en 13 jaar 
hadden zich aangemeld. Onder werkelijk stralend 
weer en redelijke vangsten was ook dit weer een 
geslaagd evenement. Vlogger en Vis TV-presentator 
Daniël Weyers was deze dag ook aanwezig. Zijn 
populariteit was ongekend bij de kinderen. Zo wilde 
iedereen met hem op de foto en leerde hij de kinderen 
alles over werpen, een dobber uitpeilen en natuurlijk 
vissen vangen!

Vislessen en cursusaanbod 2022
Door de coronamaatregelen hebben er helaas geen 
vislessen plaatsgevonden. Deze staan voor 2022 wel 
op de planning, evenals de cursussen VIScoach en 
VISmeester. Als alles volgens planning verloopt, zullen 
deze cursussen in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Jeugdactiviteiten 
In 2021 bezocht de, door Sportvisserij Nederland 
georganiseerde, ZomerVISkaravaan drie keer 
onze provincie. Op dinsdag 27 juli 2021 was er 
een evenement aan visvijver de Donk van HSV De 
Noordervaart uit Meijel. De opkomst was 39 kinderen 
tussen de 7 en 11 jaar oud. Na de opstart van vorig 
jaar, in samenwerking met Sportvisserij Nederland, 
lag afgelopen jaar de organisatie in handen van HSV 
De Noordervaart. Het werd een succesvol evenement 
met prachtig weer, enthousiaste en blije kinderen 
en vrijwilligers. De vissen werkten deze dag prima 
mee. Veel voorns en zelfs twee kanjers van zeelten 
maakten deze dag compleet.

Op zaterdag 31 juli 2021 mocht HSV I.P.I.V.I uit 
Maasbracht de ZomerVISkaravaan voor het eerst 
verwelkomen. De opkomst was ontzettend hoog. Maar 
liefst 79 kinderen tussen de 4 en 14 jaar hadden zich 
voor deze dag aangemeld. Daarmee was dit evenement 
één van de meest bezochte van Nederland. Onder 
begeleiding van Sportvisserij Nederland was er voor 
deze eerste keer in Maasbracht genoeg te beleven. 
Zo konden de kinderen leren een tuigje te knopen, 
precisiewerpen, vechten met de grootste vissen op 
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Samen met haar vrijwilligers is Sportvisserij Limburg betrokken bij diverse projecten en 
onderzoeken. Zo houdt de projectgroep Grensmaas Gezond zich onder andere bezig met het 
verbeteren van de visstand in de Grensmaas. Enerzijds door het streven naar habitatverbetering, 
anderzijds door het water te bepoten met gebiedseigen vissoorten die het moeilijk hebben. 
Ook ondersteunt Sportvisserij Limburg de Maas Cleanup. In het kader van dit project worden 
de Maas en haar zijrivieren ontdaan van zwerfafval. Naast de Maas Cleanup nemen diverse 
hengelsportverenigingen ook deel aan het project Schone Maas van het IVN. Het project ‘Samen 
Vissen’ wordt eveneens samen met het IVN uitgevoerd. In samenwerking met Yuverta draagt 
onze organisatie in de vorm van de module ‘Sportvisserij’ ook kennis over aan de studenten van 
de betreffende onderwijsinstelling. De hengelsportinfrastructuur binnen de federatie wordt in 
samenwerking met vrijwilligers en professionals zo goed mogelijk onderhouden. 

3.  Federatieve projecten

angstige uren, omdat 2 van de 4 sluisdeuren niet open 
konden en dreigden te bezwijken onder de druk van 
de massa water die werd opgestuwd. Een vloedgolf 
van 6 meter dreigde het kanaal te overspoelen en 
uit voorzorg werd Kanne deels ontruimd. Gelukkig 
hielden de 100 jaar oude sluisdeuren het. Het 
hoogwater bracht in de Grensmaas, naast spannende 
dagen en alle ellende die bewoners in België en 
Duitsland en langs de Geul en de Roer hebben 
ondervonden en naast een heleboel rotzooi waar veel 
opruimacties voor nodig waren, toch ook veel goeds. 
Toen het water gezakt was werden grindkuilen van 

Grensmaas Gezond
De projectgroep is dit jaar niet bij elkaar gekomen. Er 
is vooral contact onderhouden met Rijkswaterstaat. 
Voor de beheermaatregelen voor het Natura 
2000-gebied Grensmaas is Rijkswaterstaat 
begonnen met een aantal onderzoeken. Ook aan de 
vermindering van de peilfluctuaties in de Grensmaas 
wordt gewerkt. De stuw van Monsin bij het Waalse 
Luik wordt vernieuwd en gemoderniseerd en daar 
is nu alle hoop op gevestigd. Deze werkzaamheden 
bezorgden tijdens het hoogwater van juli 2021 de 
bewoners langs het Albertkanaal en in Maastricht nog 
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15 meter diep gevonden en waren er hoge zand- en 
grindbanken bijgekomen. Een aantal diepe kuilen 
in het zomerbed is alweer gevuld, maar op andere 
plaatsen zijn er interessante biotopen bijgekomen. 
De projectgroep blijft deze ontwikkeling volgen en 
levert ook actief ideeën aan hoe het vissenbiotoop 
in de Grensmaas zich verder kan ontwikkelen. Ook 
dit jaar zijn er in het najaar Maasvissen uitgezet, die 
hopelijk hun plek vinden in de Grensmaas. Verder 
heeft de projectgroep dit jaar geïnformeerd naar de 
wijzigingen in de watervergunning van het bedrijf 
Sitech dat loost op de Grensmaas. Zo wordt de 
waterkwaliteit van de Grensmaas, die nog sterk kan 
verbeteren, in de gaten gehouden. 

Ontwikkelingen waterkracht 2021
Nadat Rijkswaterstaat al eerder de watervergunning 
had verleend voor de bouw van een waterkracht- 
centrale bij de stuw van Borgharen, is in juli 2021 
de concept-natuurwetvergunning hiertoe ontvangen 
van de provincie. Door Sportvisserij Nederland 
is hierop, na onderling overleg met Sportvisserij 
Limburg, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur 
Fonds, een zienswijze ingediend. Hierin zijn enkele 
punten opgenomen die tijdens onderzoeken bij de 
ECI-waterkrachtcentrale in de Roer te Roermond 
naar voren zijn gekomen. Niet alleen tijdens de 
onderzoeken bij de ECI-waterkrachtcentrale, maar 
ook uit diverse buitenlandse contacten is duidelijk 
geworden dat grote zalmen zonder meer in staat 
zijn om de uitgang van een waterkrachtcentrale van 
benedenstrooms in te zwemmen. Met als gevolg 
een botsing met de snel draaiende turbinerotor met 
ernstige kopwonden en mogelijk de dood van de zalm 
tot gevolg. In geen enkele bestaande of geplande 
waterkrachtcentrale in de Maas is hiervoor enige vorm 

van bescherming ingebouwd of voorgeschreven. De 
grote meervallen, die zich ophouden bij de uitgang 
van de turbine, vinden zo een gedekte tafel.

Ook is bij de ECI-waterkrachtcentrale op onder- 
watercamera’s in de vispassage gezien dat zalmen 
in de vispassage omkeren bij het naderen van de 
turbine achter de scheidingsmuur tussen vispassage 
en turbinehuis. Zo zijn in 2021 34 zalmen gezien, 
waarvan er 28 zijn terug gezwommen naar de Maas. 
Momenteel loopt een onderzoek, opgestart door VBC 
Roerdal, naar de oorzaak hiervan. Waarbij wordt 
gezocht naar de relatie tussen de onderwatergeluiden 
van de turbine en het omkeren van de zalmen. Dit 
onderzoek duurt twee jaar en wordt gesubsidieerd 
door de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, 
Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg en 
VBC Roerdal. Ook HSV De Rietvoorn Ool-Herten 
draagt financieel bij. Dit onderzoek is vooral van 
belang voor de reeds verleende vergunningen voor 
waterkrachtcentrales bij Belfeld en Borgharen. 
Beide waterkrachtcentrales krijgen vispassages die 
bouwkundig vast verbonden zijn aan het turbinehuis 
en met mogelijk dezelfde negatieve gevolgen voor de 
optrekkende zalmen.

In de concept-vergunning voor de waterkracht- 
centrale bij Linne is de verplichting opgenomen 
om onderzoek te doen naar de effecten van de 
Migromat voor schieraal en een Early Warning-
systeem voor zalmsmolts. Deze komen erop neer 
dat de turbine wordt stilgelegd op momenten dat 
er een toename is van de stroomafwaartse trek 
van beide soorten. Helaas lijken de uitkomsten 
van beide onderzoeken onvoldoende, terwijl de 
perioden waarin beide maatregelen verplicht zijn 
gesteld niet de volledige trekperiode omvatten. 
Schieraal trekt namelijk bij iedere verhoogde afvoer, 
ook in de zomer. Waardoor bijvoorbeeld tijdens het 
hoge water in juli 2021 geen enkele bescherming 
werd geboden aan toen trekkende schieralen, 
voor zover de turbines toen konden draaien. Bij de 
ECI-waterkrachtcentrale is gebleken dat beperkte 
aantallen jonge zalmen al in de winter en het 
vroege voorjaar richting de Maas trekken. Om 
niet te vergeten dat aan overige vissoorten zoals 
bijvoorbeeld barbeel, kopvoorn en snoekbaars nog 
steeds geen enkele bescherming wordt geboden, 
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behalve dat bij de waterkrachtcentrale van Borgharen 
nu een 15 centimeter rooster voor de turbine is 
voorgeschreven. Waar mannelijke schieralen van  
55 millimeter en vroege jonge zalmen kleiner dan  
deze 15 centimeter dwars doorheen kunnen 
zwemmen, de turbine binnen. En waar vele andere 
kleinere vissen eveneens kunnen worden vermalen.

Algemeen wordt het steeds duidelijker dat 
waterkrachtcentrales een zeer negatieve invloed 
hebben op vispopulaties en uiteindelijk zouden 
moeten sluiten, indien geen afdoende visbescherming 
kan worden geboden. Helaas zijn de huidige 
ontwikkelingen binnen de energieproductie dusdanig 
dat de overheid nog iedere aanvraag voor de bouw 
van een waterkrachtcentrale positief tegemoet treedt 
en zich in alle bochten wringt om een vergunning 
te kunnen verlenen. Ervaringen zoals bovengenoemd 
worden nog te weinig overgenomen.

Loodvrij vissen
In 2021 heeft de overheid met onder andere 
Sportvisserij Nederland, waterschappen, Natuur- 
monumenten en vertegenwoordigers van hengel- 
sportzaken uitvoering gegeven aan de Green Deal 
Sportvisserij Loodvrij. Met als einddoel dat in 2027 
in ons land geen lood meer zal worden gebruikt 
door sportvissers. En met als tussenstap dat in 2021 
reeds 30% van de sportvissers gebruik zou maken 
van loodalternatieven. Lood is een giftige stof die, 
in het lichaam opgenomen, vele afwijkingen kan 
veroorzaken. Opname in het lichaam gebeurt door 
contact met de handen of door inademing bij het 
gieten van lood. Welke sportvisser heeft nooit een 
boterham gegeten of een sigaret gedraaid na lood in 
de handen te hebben gehad, zonder te beseffen wat 
de risico’s zijn van opname van lood in het lichaam?

Ook Sportvisserij Limburg heeft zich ingezet om het 
loodgebruik in haar gebied te doen afnemen door 
het gratis beschikbaar stellen van loodvrije producten 
bij bijeenkomsten met haar leden. Helaas zijn deze 
bijeenkomsten door de coronamaatregelen de laatste 
2 jaren nauwelijks mogelijk geweest.

De genoemde reductie in het loodgebruik van 30% is 
nog niet gerealiseerd. Landelijk viste in 2019 en 2020 
slechts 17% van de sportvissers in ons land regelmatig 

loodvrij. Er is dus stagnatie opgetreden en er is er 
nog een weg te gaan om handelaren, fabrikanten 
en sportvissers zover te krijgen dat het gebruik 
van loodgewichten tijdens het vissen uiteindelijk in 
2027 tot het verleden zal behoren. Vanaf 2027 is het 
niet meer toegestaan loodhoudende producten ten 
behoeve van de sportvisserij te verkopen.

Een inventarisatie aan het eind van een van de 
laatste jaarvergaderingen van Sportvisserij Limburg 
gaf als uitkomst dat geen enkele van de aanwezige 
verenigingen actief beleid voerde om, bijvoorbeeld 
door het organiseren van bijvoorbeeld loodvrije 
feederwedstrijden, haar leden te stimuleren loodvrij 
te vissen. Informatie van hengelsportzaken leert dat 
ook daar de verkoop van loodvrije producten duidelijk 
achter loopt. Het aanbod van loodgewichten is ook 
nog groter dan van loodvrije producten, hoewel 
deze laatste steeds verder in aantal toenemen. Ook 
hengelsportzaken en fabrikanten zullen mee moeten 
gaan in de ontwikkelingen richting 2027. Binnen de 
aangeboden loodalternatieven zijn er nog veel die 
gemaakt zijn van zink, tin of koper. Ook deze zullen in 
de loop van de tijd dienen te verdwijnen, omdat ook 
deze stoffen namelijk niet in het water thuis horen.

Een groot risico lopen sportvissers, die ondanks alles, 
nog steeds thuis loodgewichten gieten en deze zelfs in 
grote hoeveelheden verkopen. Een keukenafzuigkap is 
beslist onvoldoende om het inademen van looddampen 
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te voorkomen. Gebruik van een sterke afzuiging 
veroorzaakt het neerslaan van lood in de eigen tuin of 
de nabije omgeving waar dit een groot gevaar oplevert 
voor onder andere buiten spelende kinderen.

Sportvisserij Limburg wil dan ook de komende jaren 
voorlichting blijven geven over het verminderen 
van het loodgebruik door het geven van informatie, 
beschikbaar stellen van loodvrije producten en waar 
mogelijk ook binnen haar eigen wedstrijden het 
loodgebruik uit te bannen.

Harkboot 
Ook in 2021 konden hengelsportverenigingen subsidie 
aanvragen voor het inzetten van de harkboot. Deze 
subsidie was afkomstig uit de extra NOC*NSF-
gelden van Sportvisserij Nederland. Bij 4 Limburgse 
hengelsportverenigingen werd de harkboot ingezet 
om overtollige waterplanten uit het viswater te 
verwijderen.

Het inzetten van de harkboot heeft een aantal 
voordelen in vergelijking met het inzetten van reguliere 
maaiboten. Op de eerste plaats zijn harkboten 
visvriendelijker, omdat deze geen scharende delen 
hebben. Daarnaast worden waterplanten met wortel 
en al uitgetrokken waardoor het langer duurt voordat 
de wateren weer dichtgroeien.

In 2021 werd de harkboot relatief laat in het jaar 
ingezet. Desondanks worden positieve resultaten 
verwacht. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op 
de werkzaamheden die Harkboot.nl in 2020 heeft 
uitgevoerd bij diverse hengelsportverenigingen. 
Op de meeste wateren waar de harkboot destijds 
is ingezet, zijn de resultaten nog duidelijk 
waarneembaar.

Maas Cleanup 
Op zaterdag 18 september 2021 vond de World 
Cleanup Day plaats. Op deze dag vonden er 
wereldwijd opruimacties plaats, met als doel 
de planeet een grote schoonmaakbeurt te 
geven. Een van deze opruimacties is de Maas 
Cleanup. De Maas Cleanup is ontstaan tijdens 
de startconferentie van het Interreg V-A project 
LIVES (Litter Free Rivers and Streams) in oktober 
2019. LIVES richt zich op een zwerfafvalvrije 
Maas en zijrivieren in het stroomgebied binnen 
de Euregio Maas-Rijn. Het doel van LIVES is 
door een gecoördineerde, grensoverschrijdende 
aanpak plastic afval in het stroomgebied van de 
Maas te verminderen, bewustwording te creëren 
bij burgers en Euregionale samenwerking te 
bevorderen. Evenals in 2020 maakte Sportvisserij 
Limburg in 2021 als sponsor deel uit van dit 
project.
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Onderhoud wedstrijdtrajecten en 
sportvisserijvoorzieningen
In 2021 werden er diverse onderhoudswerkzaam- 
heden uitgevoerd. Zo werden de wedstrijdtrajecten 
aan het Lateraal- en Julianakanaal met 
toestemming van Rijkswaterstaat gemaaid. Ook de 
sportvisserijvoorzieningen werden onderhouden. 
Diverse hekoverstapjes en klaphekjes in het 
Maasplassengebied werden hersteld. Aan het 
Lateraalkanaal werden er tevens een aantal nieuwe 
hekoverstapjes geplaatst om het kanaal beter 
toegankelijk te maken voor sportvissers. 

Sportvisserij in blauwgroene 
opleidingen
Binnen Yuverta (de opvolger van het Citaverde 
College) verzorgt Sportvisserij Limburg lessen binnen 
de module ‘Sportvisserij’. In deze lessen leren de 
studenten over de Nederlandse zoetwatervissen en de 
biotopen waarin deze vissen leven. Ook vismigratie, 
visserijkundig onderzoek en het rapporteren van 
onderzoeksgegevens komen aan bod.

Samen Vissen 
Ook dit jaar werden er, ondanks de coronamaatregelen,  
in het kader van het project Samen Vissen weer  
diverse activiteiten georganiseerd door Sportvisserij 
Limburg in samenwerking met Sportvisserij 
Nederland, het Instituut Voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid (IVN) en hengelsportverenigingen. 
Via de website samenvissen.nl en het IVN konden 
geïnteresseerde zorgcentra zich aanmelden. Vanwege 
de coronapandemie en in sommige zorgcentra ook 
nog de naweeën en de overlast van de overstromingen 
waren dit welkome uitjes. Lekker met z’n allen op 
een verantwoorde manier de buitenlucht in om op 

een gezonde en leuke manier te genieten van de 
natuur en het in beweging zijn. Zich in de natuur 
bevinden heeft een positief effect en het buiten zijn 
is ontzettend gezond en belangrijk. Sportvisserij 
Limburg steunt deze activiteit waar het maar kan en 
wil hiermee op een lokaal niveau in de provincie de 
sociale-maatschappelijke belangen verbinden.

In dit rare jaar voor onze provincie moest rekening 
worden gehouden met onverwachte factoren en  
was het soms een uitdaging om deze uitjes te  
organiseren. In samenwerking met diverse hengel- 
sportverenigingen en alle geweldige vrijwilligers 
hebben we maar liefst 7 uitjes mogelijk kunnen maken.

De eerste activiteit vond 1 juni 2021 plaats aan 
de vijver van HSV De Karper uit Voerendaal waar 
bewoners van Zorgcentrum Sevagram onder 
begeleiding van medewerkers van Sportvisserij 
Limburg, het IVN en vrijwilligers van HSV De Karper 
een hengeltje uitwierpen. Het liep deze dag niet 
storm met de vangsten maar het gezellig samenzijn 
in de buitenlucht onder het genot van koffie en vlaai 
vergoedde een hoop. Dit uitje werd op 2 september 
2021 nog eens herhaald. Met de vangsten liep het 
nu wel storm en iedereen ving een paar prachtige 
karpertjes. De bewoners vonden het prachtig en 
hadden het zelfs al over een volgende keer.

In samenwerking met Beleef Kerkrade en EKH 
Goudwinde Kerkrade werd er op 9 augustus 2021 
gevist met een hoge opkomst van bewoners van 
Meandergroep Wijkzorgcentrum Kapelhof en 
Meandergroep Dokter Calshof rondom het idyllisch 
gelegen water van Kasteel Erenstein.

Onder het genot van een vriendelijk zonnetje en 
een aangename buitentemperatuur werd het een 
heerlijke buitenactiviteit. De vangsten logen er niet 
om! Mooie blankvoorns die werden afgewisseld met 
een paar fraaie karpers. De dag werd afgesloten in 
Kasteel Erenstein met koffie en vlaai. De bewoners 
kunnen niet wachten tot het volgende visbelevenis. 

Ook bij HSV De Ruisvoorn uit Helden, HSV Leudal uit 
Haelen en HSV ’68 uit Vaals werd Samen Vissen een 
succes. Wij zijn verheugd dat het aantal evenementen 
per jaar stijgt.
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4.  Controle en handhaving Visserijwet 
Om ervoor te zorgen dat de sportvisserij in goede banen wordt geleid, kent de sportvisserij tal 
van regels en voorwaarden en moet men in bezit zijn van een visvergunning. Om toe te zien op 
de naleving van deze regels en voorwaarden is het nodig om sportvissers te controleren. Daarom 
zetten hengelsportverenigingen en Sportvisserij Limburg zelf controleurs en Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren in om deze controles te verrichten. Dit is ook nodig om onregelmatigheden 
aan of op het water te verminderen en tegen te gaan. Ook in het afgelopen jaar is het aantal 
sportvissers sterk gegroeid. Mede door de coronacrisis zijn er meer mensen gaan vissen en waren 
er meer recreanten op en langs het water. Intensivering van de controle en handhaving kreeg de 
volle aandacht. 

zonder VISpas of de verkeerde VISpas zijn, als het 
niet voldoen aan een bepaalde voorwaarde. Daarnaast 
komt het vissen met levend aas nog altijd voor.

De BOA’s concluderen 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. Er wordt echter niet altijd 
aan de voorwaarden voldaan. Met name de volgende 
voorwaarden worden weleens overtreden:
•  het gebruik van schuilmiddelen tijdens het vissen;
•  het in bezit hebben van levende en dode (aas)

vissen;
•  barbecueën en het maken van een kampvuur. 

Daarnaast zien de BOA’s regelmatig dat vissen, 
die bestemd zijn voor consumptie, levend worden 

Sportvisserij Limburg is in 2020 een samenwerking 
aangegaan met Sportvisserij Zuidwest Nederland, 
waarbij BOA’s worden ingezet in Limburg. Het 
convenant is begin 2021 door alle betrokken partijen 
getekend, waarna de eerste BOA in juli 2021 werd 
beëdigd. Hiermee was de driejarige pilot een feit. Er 
waren in de tweede helft van 2021 6 BOA’s actief. 
Zij hebben in totaal 3.144 controles uitgevoerd. In 
totaal zijn er 81 proces-verbalen geregistreerd. Er 
zijn 67 waarschuwingen uitgedeeld. De BOA’s hielden 
rekening met de beperkte bewegingsvrijheid vanwege 
corona en zijn daarom coulant omgegaan met het 
handhaven langs de waterkant, maar hebben wel 
adequaat opgetreden tegen geconstateerde excessen. 

De meeste overtredingen werden begaan op het 
vissen zonder toestemming. Dit kan zowel het vissen 
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bewaard en niet meteen worden gedood. Dit is niet 
toegestaan. Ook het nachtvissen en kamperen in 
gebieden waar dit niet is toegestaan, komt voor. 

De BOA’s hebben, naast reguliere controles, in 2021 
extra aandacht besteed aan de gebieden waar veel 
overlast is. Het betrof met name de Maas en de 
Maasplassen in het buitengebied. Ten tijde van het 
extreme hoogwater in juli 2021 hebben BOA’s van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland extra controles 
uitgevoerd in de getroffen gebieden.

De BOA’s die in 2021 zijn geworven, waren alle 6 
al opgeleid tot BOA. Zij volgden daarnaast diverse 
keren de verplichte permanente her- en bijscholingen 
en specifieke geweldstrainingen.

In juli 2021 vond de eerste Limburgse BOA-avond 
plaats. Er werd samen met een enthousiaste groep 
BOA’s teruggekeken op de afgelopen maanden, 
maar vooral naar de toekomst gekeken. Hoe 
bewerkstelligen we gezamenlijk een efficiënte en 
doelgerichte handhaving voor de almaar groter 
wordende groep sportvissers.

In december 2021 evalueerde een afvaardiging van 
het bestuur van Sportvisserij Limburg, de Manager 

Bedrijfsvoering en het Team BOA Ondersteuning met 
elkaar het verloop van het eerste jaar van de pilot. 
Hierbij constateerden zij eensgezind dat de cijfers 
laten zien dat kan worden teruggekeken op een 
succesvolle start van de pilot.

Samenwerking
Op 18 juni 2021 is vanuit het samenwerkingsverband 
Samen Sterk in Limburg een gezamenlijke 
handhavingsactie uitgevoerd in het buitengebied op 
en langs de Limburgse Maasplassen.

Bij de actie zijn enkele tientallen medewerkers 
van de Groene Brigade van de Provincie Limburg, 
Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, 
Staatsbosbeheer, Politie Limburg, politie te paard 
van de Landelijke eenheid, Koninklijke Marechaussee 
(KMAR) en BOA’s van de gemeenten Mook, Gennep, 
Bergen, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, 
Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, 
Visstand Verbetering Maas, Sportvisserij Limburg en 
Sportvisserij Zuidwest Nederland ingezet.

Er werden ruim 350 controles uitgevoerd op naleving 
van de visserijwetgeving, het dumpen van afval, 
overlast en overtredingen in natuurgebieden en op 
het water. Diverse schippers van recreatievaartuigen 
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werden onderworpen aan een alcoholcontrole. 
Gelukkig bleek dat er geen sprake was van varen 
onder invloed, een positief teken.

Er werden 46 bekeuringen uitgeschreven 
voor onder andere gevaarlijke situaties zoals 
illegaal brugspringen, zwemmen in de vaargeul, 
snelvaarverbod negeren onder andere bij duisternis. 
Ook werd er proces-verbaal opgemaakt voor het 
illegaal kamperen, betreden en verstoren van 
de rust in enkele kwetsbare natuurgebieden na 
zonsondergang, het maken van open vuur op de 
grond, vissen vanaf voor publiek verboden delen van 
stuwen en sluizen, geslotenverklaringen in natuur- 
en buitengebied, vissen zonder VISpas en vissen met 
levend aas. Aan 74 personen is door de controleurs 
een waarschuwing gegeven. 

Een visser bleek bij controle in het bezit van een 
vals identiteitsdocument. Dankzij deelname van 
een specialist documentfraude van de Koninklijke 
Marechaussee (KMAR) kon na onderzoek aan de 

waterkant worden vastgesteld dat deze visser gebruik 
maakte van valse identiteitsdocumenten. Vervolgens 
is deze visser aangehouden voor identiteitsfraude en 
ter vaststelling van zijn ware identiteit overgebracht 
naar het politiebureau.

Vrijwillige hengelsport- en 
federatiecontroleurs
Ook zijn er controles verricht door de vrijwillige 
hengelsportcontroleurs bij verenigingen en bij de 
federatie. 
Het aantal geregistreerde controles door 
federatiecontroleurs is niet toegenomen ten opzichte 
van vorig jaar. Sommige controleurs zijn meer 
gaan registreren en enkele hebben vanwege de 
coronamaatregelen minder of niet gecontroleerd. 
Daarnaast zijn meerdere controles niet geregistreerd. 
Het daadwerkelijke aantal controles ligt dus hoger. 
Omdat het exact geregistreerde aantal niet in beeld 
is, wordt dit niet in de tabel op pagina 21 vermeld. 
In deze tabel is het soort overtredingen, zoals door 
de federatiecontroleurs vastgesteld, opgenomen.
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Overtredingen

Achterlaten vismateriaal en ander afval

Geen schriftelijke toestemming in bezit (VISpas)

Gesloten tijd aassoorten

In bezit / meenemen teveel / niet toegestane vis

Maken kampvuur of barbequeën

Vissen met levend aas

Vissen met meer hengels dan toegestaan

Weigering medewerking te verlenen

Overtredingen vastgesteld door federatiecontroleurs

Opmerkelijk is het grote aantal overtredingen van het 
maken van kampvuren / barbecueën en het vissen 
met meer hengels dan toegestaan. Met name in het 
Maasplassengebied en langs de Maas werden deze 
overtredingen aangetroffen. 
Naast de federatiecontroles zijn er ook talloze 
controles uitgevoerd op verenigingswateren door 
verenigingscontroleurs.

Verenigingen konden via het daartoe bestemde 
formulier ook een verzoek indienen voor 
ondersteuning door een BOA op hun verenigingswater. 
Deze aanvragen werden door het Team BOA 
Ondersteuning van Sportvisserij Zuidwest Nederland 
allen in behandeling genomen.
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5.  Wedstrijden 
Het coronavirus zorgde er in 2020 voor dat een aantal wedstrijden moest worden afgelast of 
verplaatst. In 2021 was het de hoogwatergolf die de Limburgse Kampioenschappen verstoorde. 
Het Limburgs Kampioenschap Dobbervissen werd van het Lateraalkanaal verplaatst naar 
de Noordervaart en het Limburgs Kampioenschap Feeder werd uitgesteld tot september. 
Desalniettemin kende het wedstrijdjaar 2021 behoorlijk veel hoogtepunten. De Limburgse 
wedstrijdvissers behaalden prima resultaten op diverse nationale kampioenschappen. Kas 
Rutten en Stefan Gommans wonnen de Youth Challenge competitie, Jeffrey Valckenborgh won 
het ONK Dobbervissen Heren en ook tijdens de andere nationale wedstrijden werden de nodige 
medailles gewonnen.

Limburgs Kampioenschap 
Dobbervissen Individueel en Teams
Op zaterdag 24 juli 2021 vonden de Limburgse 
Kampioenschappen Dobbervissen Individueel en 
Teams plaats aan de Noordervaart bij Meijel. In 
totaal namen 44 vissers deel aan deze wedstrijd. 

De vangsten waren over het algemeen goed en 
de gemiddelde vangst per deelnemer bedroeg 
ruim 1.800 gram. De vangst bestond hoofdzakelijk 
uit blankvoorn. Daarnaast werd er ook baars, 
alver, kolblei en brasem gevangen. Doordat de 
vangstgewichten in veel vakken dicht bij elkaar 
lagen, bleef de wedstrijd tot in de laatste paar 
minuten spannend. 

De teamwedstrijd werd uiteindelijk met 6 punten 
gewonnen door het team van HSV De Karper uit 
Voerendaal. Het team van HSV St. Petrus uit Linne 
viste 13 punten bij elkaar en eindigde hiermee op de 
tweede plaats. HSV Leudal eindigde met 20 punten 
op de derde plaats.

Luciën de Rade, wist in het C-vak twee typische 
Noordervaartbrasems te vangen en zo de andere 
deelnemers ruim voor te blijven. Met een gewicht 
van 6.435 gram werd Luciën Limburgs kampioen 
2021. Ramon Pasmans ving 4.900 gram vis en won 

hiermee het A-vak. Denis Secula won het E-vak met 
3.355 gram vis.

Uitslag Limburgs Kampioenschap Dobber Individueel 

Klassering Deelnemer Hengelsportvereniging Gewicht (g)

1 Luciën de Rade HSV De Karper Voerendaal 6.435

2 Ramon Pasmans HSV De Karper Voerendaal 4.900

3 Denis Secula HSV De Karper Voerendaal 3.355
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Uitslag Limburgs Kampioenschap Dobber Teams 

Klassering Team Teamleden Punten per deelnemer Punten Team

1 HSV De Karper 
Voerendaal 1

Ramon Pasmans
Kacper Górecki
Dieter Breuer
Audrey Secula
Denis Secula

1
2
1
1
1

6

2 HSV St. Petrus Linne Marc Theunissen
Frans van Berkel
Jeffrey Valckenborgh
Leon Maessen
Bram Theunissen

6
1
2
2
2

13

3 HSV Leudal Daniel Welzen
Siem Dorssers
Benny Koeyvoets
Jac Reuvers
Roberto Hofman

3
3
4
6
4

20

Limburgs Kampioenschap Junioren
Op zaterdag 17 juli 2021 organiseerde Sportvisserij 
Limburg in samenwerking met HSV De Noordervaart uit 
Meijel het Limburgs Kampioenschap Junioren. Er werd 
gevist in drie leeftijdscategorieën: U15, U20 en U25.

Er werd goed gevangen. De vangst bestond 
hoofdzakelijk uit blankvoorn en kolblei, maar ook 
alver, baars en zonnebaars werden regelmatig 
gevangen. Daarnaast werden er ook een paar 
brasems gevangen.
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Kas Rutten werd met 1.590 gram vis Limburgs 
Kampioen in de U15-categorie. Op een mooie tweede 
plaats eindigde Collin Sijben met 1.390 gram. Enrico 
van der Lee werd netjes derde met 740 gram. 

In de U20-categorie viste Stefan Gommans een prima 
wedstrijd. Stefan wist 4.070 gram kleine vis te vangen 
en hiermee de Limburgse titel binnen te hengelen. Net 
zoals in 2020 werd Jeffrey Valckenborgh tweede. Dit 

Uitslag U15 

Klassering Deelnemer Hengelsportvereniging Gewicht (g)

1 Kas Rutten HSV De Rietvoorn Ool-Herten 1.590

2 Collin Sijben HSV St. Petrus Linne 1.390

3 Enrico van der Lee HSV ’t Bliekske Horst 740

Uitslag U20 

Klassering Deelnemer Hengelsportvereniging Gewicht (g)

1 Stefan Gommans HSV De Forel Reuver 4.070

2 Jeffrey Valckenborgh HSV 't Loze Vissertje Wessem 3.030

3 Bram Theunissen HSV St. Petrus Linne 2.910

Uitslag U25

Klassering Deelnemer Hengelsportvereniging Gewicht (g)

1 Dirk Joosten HSV De Forel Reuver 13.900

2 Juul Slabbers HSV St. Petrus Linne 7.650

3 Siem Dorssers HSV Leudal 6.505

keer met 3.030 gram vis. Ook Bram Theunissen werd 
net zoals in 2020 netjes derde met 2.910 gram vis.

Dirk Joosten wist een aantal brasems te vangen 
en won overtuigend de U25-categorie met 13.900 
gram vis. Een topgewicht voor de Noordervaart! 
Juul Slabbers werd tweede met 7.650 gram. Siem 
Dorssers eindigde met 6.505 gram op de derde 
plaats.
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Uitslag Limburgs Kampioenschap Feeder Teams 

Klassering Team Teamleden Punten per 
deelnemer

Punten 
Team

1 HSV Leudal 1 Louis Briels
Jos Hendriks
Jo Fransen
Mark Leurs

1
1
1
3

6

2 HSV Leudal 2 Joep Rutten
John Janssen
Twan Vaessen
John Geraedts

1
2
2
3

8

3 HSV Leudal 3 Rob Winkelmolen
Marcel van de Voort
Jac Reuvers
Heins Meeuwis

2
2
3
3

10

Uitslag Nederlands Kampioenschap U15 

Klassering Deelnemer Federatie Punten

1 Keano Janssen Sportvisserij Oost-Nederland 6

2 Collin Sijben Sportvisserij Limburg 15

3 Zoë Jansen Sportvisserij Oost-Nederland 21

Teamcompetitie Junioren
In 2021 nam Sportvisserij Limburg met één team 
deel aan de Top Teamcompetitie Dames en U20. Het 
team van Sportvisserij Limburg eindigde in 2021 op 
de 8e plaats. 

Limburgs Kampioenschap 
Feedervissen Individueel en Teams
Het Limburgs Kampioenschap Feeder werd 
op zaterdag 11 september 2021 gevist aan 
het Lateraalkanaal bij Horn. Het betrof de 
eerste wedstrijd aan het Lateraalkanaal na het 
zomerhoogwater van 2021. Hoewel de vangsten 
niet top waren, wisten enkele deelnemers een 
mooi netje vis te vangen.

De Teamwedstrijd werd met 6 punten gewonnen 
door HSV Leudal 1, gevolgd door HSV Leudal 2 en 
HSV Leudal 3 met respectievelijk 8 en 10 punten.

Jo Fransen won met ruime voorsprong het Limburgs 
Kampioenschap Feeder 2021. Jo wist in het B-vak 
12.315 gram vis te vangen. Joep Rutten won met 
9.625 gram vis het D-vak. Dit was genoeg voor de 
zilveren medaille. Jos Hendriks eindigde met 5.265 
gram op de derde plaats. 

Uitslag Limburgs Kampioenschap Feeder Individueel 

Klassering Deelnemer Hengelsportvereniging Gewicht (g)

1 Jo Fransen HSV Leudal 12.315

2 Joep Rutten HSV Leudal 9.625

3 Jos Hendriks HSV Leudal 5.265

Collin Sijben eindigde in zijn leeftijdscategorie (U15) 
op een hele mooie tweede plaats. 
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Uitslag ONK Heren

Klassering Deelnemer Gewicht (g)

1 Jeffrey Valckenborgh 8.380

2 Jan van de Bovenkamp 5.570

3 Gerard van Eijk 3.430

4 Collin Besseling 2.605

5 Daan van Wylick 2.360

Youth Challenge
In 2021 vonden er 5 Youth Challenges plaats. Iedere 
jeugdvisser die in bezit is van een (jeugd)VISpas en 
tot één van de twee leeftijdscategorieën behoorde, 
kon aan deze competitie deelnemen. In totaal namen 
er 49 verschillende jeugdvissers aan één of meerdere 
wedstrijden deel.

Per wedstrijd konden er punten worden verdiend. 
Op basis van het totale aantal punten werd er een 
eindklassement opgemaakt. 

De Limburgse jeugd deed het uitstekend. Kas 
Rutten behaalde 220 punten en won hiermee het 
eindklassement van de U15-categorie. Ook de U20-
categorie werd gewonnen door een Limburger. Stefan 
Gommans won deze categorie met 190 punten. 

Uitslag Youth Challenge U15

Klassering Deelnemer Federatie Punten

1 Kas Rutten Sportvisserij Limburg 220

2 Lieke Boersma Hengelsportfederatie Midden-Nederland 165

3 Zoë Jansen Sportvisserij Oost-Nederland 130

Uitslag Youth Challenge U20

Klassering Deelnemer Federatie Punten

1 Stefan Gommans Sportvisserij Limburg 190

2 Diesel Westerhoff Sportvisserij Limburg 150

3 Melloney Plasschaert Sportvisserij Zuidwest Nederland 150

Open Nationale Kampioenschappen

ONK Dobbervissen Heren
Het Open Nationaal Kampioenschap Heren werd 
op 4 september 2021 georganiseerd aan het 
Noord-Hollandskanaal bij West-Graftdijk. Jeffrey 
Valckenborgh, uitkomend voor HSV ’t Loze Vissertje 
uit Wessem wist met 8.380 gram zijn vak en de 
wedstrijd te winnen. Gerard van Eijk, vissend voor 
HSV De Noordervaart uit Meijel won met 3.430 gram 
vis zijn vak en eindigde met dit gewicht op een mooie 
derde plaats. Ook Daan van Wylick uit Lomm wist 
zijn vak te winnen met 2.360 gram vis en eindigde 
hiermee op de vijfde plaats.

Diesel Westerhoff eindigde in deze categorie met 150 
punten en meer gewicht dan de nummer drie, op de 
tweede plaats. 
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Klassering Team Teamleden Punten per deelnemer Punten Team

1 Maver-Zammataro John Vasse
Bert Aufderhaer
Frans van Berkel
Stefan Altena
Nick Eestermans

6
3
1
1
1

12

2 HSV De Karper 
Voerendaal

Audrey Secula
Ramon Pasmans
Noël Gulpen
Denis Secula
Stefan Hooyman

4
1
3
3
3

13

3 Evezet Jeugdteam Leon Maessen
Dennis Hooyman
Teun Janssen
Bram Theunissen
Jeffrey Valckenborgh

2
8
4
2
7

23

ONK Dobbervissen Junioren
Het Open Nationaal Kampioenschap Junioren werd 
op zaterdag 28 augustus 2021 gevist aan de Lage 
Vaart in Lelystad. Aan alle jeugdcategorieën namen 
Limburgers deel. Hoewel geen Limburgse visser zijn 
leeftijdscategorie wist te winnen, werden er tijdens 
het ONK toch mooie resultaten geboekt. Zo wist Collin 
Sijben, uitkomend voor HSV St. Petrus uit Linne, een 
mooie derde plaats te behalen in de U15-categorie. 

Uitslag ONK Dobbervissen Junioren U15

Klassering Deelnemer Gewicht (g) Punten

1 Keano Jansen 2.815 1

2 Ruben Horst 1.640 1

3 Lars Buth 1.390 1,5

3 Collin Sijben 1.390 1,5

Uitslag ONK Dobbervissen Junioren U20

Klassering Deelnemer Gewicht (g) Punten

1 Melloney 
Plasschaert 7.160 1

2 Mandy Swart 5.575 1

3 Jeffrey Smid 5.135 1

4 Daan van 
Wylick 5.155 2

5 Diesel 
Westerhoff 3.790 2

In de U20-categorie eindigden Daan van Wylick en 
Diesel Westerhoff uitkomend voor respectievelijk HSV 
De Karper Lomm en HSV ’t Loze Vissertje uit Wessem 
net buiten de medailles op de 4de en 5de plaats.

Open Nationaal Kampioenschap Teams 
Op zondag 29 augustus 2021 vond het Open 
Nationaal Kampioenschap Teams plaats aan de Lage 
Vaart in Lelystad. Het was een eerlijk kampioenschap 
waarbij het gericht vissen op kleine vis de doorslag 
gaf. Het Kampioenschap werd gewonnen door Team 
Maver-Zammataro met 12 punten. De Limburgse 
ploegen eindigden op de tweede en derde plaats. 
HSV De Karper uit Voerendaal behaalde 13 punten 
en werd tweede en het Evezet Jeugdteam behaalde 
23 punten en werd daarmee derde.
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2021 was het jaar waarin onder andere Limburg heel veel water voor zijn kiezen kreeg en voor 
een enorme uitdaging stond. Wat begon met een heftige regenbui die her en der voor wat 
plaatselijke overlast zorgde, ging al snel over in lange en gestage regenval die kalm stromende 
beekjes plotsklaps deed veranderden in woeste rivieren, vijvers werden meren en de Maas liet 
zich weer eens van zijn meest wrede kant zien. Een ramp die onze hele provincie trof. We leven 
mee met de burgers die ontzettend veel schade hebben geleden en tot op de dag van vandaag 
nog steeds hun huizen niet kunnen betreden.

6.  Adviezen en begeleiding

delen of zelfs andere wateren. Vis die verspreid 
over weilanden, mais- en aardappelvelden zwom 
in onze hele provincie. Sportvisserij Limburg stond 
voor een grote uitdaging. Het hele weekend stond 
bij de medewerkers de telefoon roodgloeiend. Het 
waren hartverwarmende reacties van sportvissers, 
vrijwilligers en burgers die aanboden om mee te 
helpen tussen de weilanden en akkers op zoek te 
gaan naar achtergebleven en verdwaalde vis. Ook 
vanuit collega-federaties Sportvisserij Zuidwest 
Nederland en Sportvisserij Oost-Nederland kwam 
hulp. Zo stond Sportvisserij Zuidwest Nederland 

Dat laat meteen de ongekende omvang en 
de kracht van de natuur zien. Ook sommige 
hengelsportverenigingen hebben het zwaar te 
verduren gehad. Van ondergelopen kantines en 
weggezakte oevers tot fikse overstromingen van 
verenigingswateren. Dit had bij sommige verenigingen 
tot gevolg dat tot 90% van het visbestand wegspoelde 
naar naburige beken en rivieren.

Ook het buiten de oevers treden van de Maas, de Geul 
en de Roer had grote gevolgen. Stroombeddingen die 
veranderd zijn of vis die is meegevoerd naar andere 
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onmiddellijk klaar met een groep BOA’S om te 
helpen, Sportvisserij Oost-Nederland kwam met een 
compleet calamiteitenteam om probleemgebieden af 
te vissen. De eerste dagen vooral om te helpen in de 
gebieden rond de Maasplassen en de Roer. Met een 
mobiel team was het mogelijk in te spelen op acute 
meldingen en situaties. Vooraf vond een briefing 
plaats op het kantoor van Sportvisserij Limburg, waar 
de probleemgebieden in kaart werden gebracht en 
de grote groep vrijwilligers in kleine groepjes werd 
verdeeld. Dit om op meerdere plekken actief in het 
veld aanwezig te zijn. Vaak stond het water nog te 
hoog om er effectief af te kunnen vissen en werd het 
meer monitoren van het rampgebied. Verder werd er 
nuttig gebruik gemaakt van social media. Een oproep 
om te helpen via Facebook werd vrijwel onmiddellijk 
omarmd. Via de Facebookgroep ‘SOS Limburgse 
Vissers’ kwamen vele oproepen en gedetailleerde 
meldingen binnen. Zo ontstond een hechte groep 
vrijwilligers die zelfs met drones, waadpakken, 
netten en kuipen in het veld stonden. Deze zeer 
gewaardeerde groep mensen heeft erger vissenleed 
doen voorkomen. In de 2e fase werd er ook meer en 
meer samengewerkt met het Waterschap. Hierdoor 

werden onder andere in een retentiebekken van het 
riviertje De Neer vele honderden vissen gered.

Sportvisserij Limburg is nog steeds bezig met 
het verwerken van alle schade die is ontstaan bij 
hengelsportverenigingen. Ook wordt gewerkt aan 
een eigen calamiteitenplan. Dit calamiteitenplan moet 
komend jaar al in werking treden. De middelen staan 
in ieder geval al klaar. Gezien de klimaatverandering 
valt te verwachten dat droogte of overstromingen 
vaker gaan voorkomen.

Karperuitzet 
In het weekend van 20 en 21 maart 2021 is er weer 
geschiedenis geschreven binnen het karperuitzet-
dossier. Voor het eerst sinds de jaren ’80 zijn er 
karpers uitgezet op de Grensmaas. Hiermee ging een 
wens van vele karpervissers in vervulling.

De Grensmaas staat, als enige grindrivier in 
Nederland, bekend om zijn mooie natuur en diverse 
visserijmogelijkheden op bijvoorbeeld vissen zoals 
de barbeel en kopvoorn. Niet iedereen staat erbij stil 
dat de Grensmaas ook mogelijkheden biedt voor de 
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karpervisser. Met een klein bestand aan vissen is het 
een uitdagende rivier, maar een groep karpervissers 
heeft zich toegelegd op deze uitdaging. Helaas 
hebben zij het karperbestand in de loop van de jaren 
zien slinken en zijn karperuitzettingen nodig om de 
mogelijkheden voor karpervissen op de Grensmaas 
te kunnen behouden. Daarom heeft Sportvisserij 
Limburg in samenwerking met de Limburgse 
werkgroep van de KSN en hengelsportvereniging VVM 
een kleine uitzetting gedaan op de Grensmaas. Het 
ging daarbij om 750 kilogram (250-300 stuks) aan 
prachtige karpers. Zowel edelschubs, kale spiegels 
als rijkelijk beschubde spiegelkarpers passeerden de 
revue. Dit draagt bij aan een divers karperbestand en 
het behoud van de Grensmaas als unieke vislocatie 
voor de karpervisser.

Deze uitzetting is onderdeel van een 3-jarig uitzetplan 
tussen Sportvisserij Limburg en de Limburgse 
werkgroep van de KSN voor 2020, 2021 en 2022. Er 
wordt gekeken of er volgend jaar weer uitzettingen 
gaan plaatsvinden. Daarna wordt opnieuw bekeken 
wat er nodig is.

Uitzet serpeling in de Grensmaas 
Op donderdag 14 oktober 2021 werden er ruim 6.000 
serpelingen in de Maas en Grensmaas uitgezet door 
Sportvisserij Limburg in samenwerking met HSV 

Meld je vangst!
Mocht je bij de (Grens)Maas, Maasplassen of de 
Limburgse kanalen een spiegelkarper vangen, 
stuur dan een foto van de linkerzijde naar 
limburg@deksn.nl of meld dit in de SKP Limburg 
Facebookgroep. Deze informatie is erg belangrijk 
voor de monitoring. Daarnaast kun je zo zien of 
de spiegelkarper die jij hebt gevangen, uitgezet is 
door Sportvisserij Limburg in samenwerking met 
De KSN Limburg en hoeveel deze in de afgelopen 
tijd gegroeid is. Daarna is het natuurlijk altijd 
leuk om het ’verhaal’ van jouw vangst terug te 
lezen. Is deze vis al eerder gevangen? Is deze 
vis gegroeid? Waar heeft deze karper allemaal 
gezwommen? Het Spiegelkarperproject kan 
naast interessant ook ontzettend leuk zijn!
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De Rietvoorn Ool-Herten. Het betreft één van de 
vissoorten die het momenteel moeilijk heeft.

De natuur langs de Maas doet het goed. Helaas 
blijft de kwaliteit van de onderwaternatuur achter. 
Een aantal stroomminnende vissoorten heeft moeite 
met het voltooien van hun levenscyclus. Enerzijds 
omdat het voor deze vissoorten vaak moeilijk is om 
hun paaiplaatsen te bereiken door de aanwezigheid 
van vismigratieknelpunten, anderzijds omdat de paai 
regelmatig mislukt door fluctuerende waterstanden 
en sediment dat na regenbuien in de waterlopen 
terechtkomt en de eitjes vervolgens bedekt, waardoor 
deze afsterven.

Om ervoor te zorgen dat typische stroomminnende 
vissoorten niet verdwijnen en in het kader van 
herintroductieplannen, worden enkele soorten door 
het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) gekweekt. Er wordt bij de kweek rekening 
gehouden met het stroomgebied waarin de jonge 
visjes naderhand worden uitgezet. Daarom wordt er 
gekweekt met ouderdieren afkomstig uit hetzelfde 
rivierbekken. Zodoende wordt het gebiedseigen 
genetisch materiaal veiliggesteld en hebben de 

jonge visjes na uitzetting tevens een grotere 
overlevingskans.

Door het uitzetten van de ruim 6.000 van het INBO 
afkomstige serpelingen in de Maas, wil Sportvisserij 
Limburg de ‘forel van de laaglandbeken’ een steuntje 
in de rug geven en daarbij het signaal afgeven dat het 
met veel stroomminnende vissoorten nog niet goed 
gaat. Ook de komende jaren worden er in het najaar 
door het INBO gekweekte serpelingen uitgezet.

Belangenbehartiging en visrechten
In veel Limburgs water mag er met de VISpas 
worden gevist. Het mogen vissen in kanalen, rivieren 
en plassen is niet vanzelfsprekend. Op veel locaties 
wordt het visrecht gehuurd van derden. Om de 
visserijmogelijkheden te behouden en waar mogelijk 
uit te breiden, vindt er continu overleg plaats met 
watereigenaren, erfpachters, oevereigenaren en 
andere gebruikers. Uiteindelijk worden de gemaakte 
afspraken vastgelegd in huurovereenkomsten en 
machtigingen, waarbij Sportvisserij Limburg ernaar 
streeft om zoveel mogelijk water in De Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse VISwateren in te brengen met 
zo min mogelijk beperkingen. 
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Waar mogelijk koopt Sportvisserij Limburg oude 
zakelijke visrechten. Naast het verwerven en behouden 
van visrechten zet Sportvisserij Limburg zich ook in 
voor het behoud en ontwikkelen van visoevers. 

Ook hengelsportverenigingen kunnen bij Sportvisserij 
Limburg terecht met vragen over visrechten. Er 
kan onder andere advies worden gegeven over 
huurovereenkomsten. Daarnaast kan Sportvisserij 
Limburg hengelsportverenigingen ondersteunen bij 
de onderhandelingen met watereigenaren over de 
voorwaarden die in de huurovereenkomst worden 
gesteld. In 2021 werd er met diverse partijen 
onderhandeld over nieuwe huurovereenkomsten. 
Waar nodig kan er externe expertise in de vorm 
van de juristen van Sportvisserij Nederland worden 
ingeschakeld.

Karper- en bijvoerproject
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg 
stimuleren al enkele jaren het uitzetten van kleine 
karpers in visvijvers. Deze karpers worden gekweekt 
en niet in het wild gevangen. Sportvisserij Nederland 
verleende in 2021 € 2,-- subsidie per kilogram karper. 
Om de vissen gezond te houden, moeten deze worden 
bijgevoerd. Daarbij wordt 50% van de aankoopkosten 
van dit voer gesubsidieerd. In 2021 konden de, aan 
het project deelnemende, hengelsportverenigingen 
kiezen uit twee verschillende voersoorten. Beide 
voersoorten zijn vismeelvrij. In één van de voersoorten 
is insectenmeel verwerkt. 

In 2021 deden er ruim 25 Limburgse 
hengelsportverenigingen mee aan het karper- en 
bijvoerproject. De gezondheid van de uitgezette 
karpers werd in 2021, evenals de voorgaande jaren, 
gemonitord. Tijdens het onderzoek werden er in 
enkele Limburgse visvijvers karpers met gezond- 
heidsproblemen aangetroffen. Deze problemen 
werden aangepakt door de vissen medicinale pellets  
te voeren. Na verloop van tijd verbeterde de gezond- 
heid van de vissen in de meeste visvijvers. Helaas vond 
er in 2021 meer vissterfte plaats dan de voorgaande 
jaren. De grote temperatuurschommelingen in het 
voorjaar waren hier waarschijnlijk debet aan. In 
2022 blijft het bijvoerproject doorlopen. De subsidie 
op karper verdwijnt in 2022 en wordt vervangen door 
subsidiemogelijkheden op zuurstofpompen. 

Aanleg, inrichting en beheer 
viswateren
In 2021 maakten diverse, bij Sportvisserij Limburg 
aangesloten, hengelsportverenigingen gebruik van de 
geldende subsidieregelingen. De in 2021 verstrekte 
subsidies waren afkomstig van Sportvisserij Nederland 
(extra NOC*NSF-gelden en het Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden) en Sportvisserij Limburg. 

Bij EKH Goudwinde uit Kerkrade werd er met 
behulp van de subsidie een nieuwe invalidensteiger 
aangelegd. Daarnaast werd een gedeelte van het 
geld gebruikt voor structuurverbeteringen in de 
visvijver; er werden drijvende eilanden en gaaskooien 
geplaatst waarin vissen zich kunnen verschuilen.

In één van de vennen van HSV ’t Ringselven uit 
Budel, werd er met behulp van subsidiegeld een 
nieuwe botensteiger aangelegd. Door de aanleg van 
de botensteiger kunnen de leden van de vereniging 
hun visbootje de komende decennia weer aan een 
veilige steiger afmeren.

Het water van HSV De Noordervaart uit Meijel had 
de afgelopen jaren te maken met zuurstofproblemen. 
Met behulp van subsidie werd visvijver De Donk 
voorzien van een aantal zuurstofpompen. De 
zuurstofproblematiek behoort hierdoor hopelijk tot 
het verleden.

Bij HSV De Springende Beekforel uit Wijlre werd 
een stuk kunstmatig ingerichte oever vervangen 
door een meer natuurlijke variant. Tevens werd van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal 
vissteigers in deze natuurlijke oever te integreren.

In Herkenbosch (HSV St. Petrus) was de 
oeverbeschoeiing aan vervanging toe. Met behulp 
van subsidiegelden werd een gedeelte van de 
oude oeverbeschoeiing vervangen. Ook werd de 
oever opnieuw geprofileerd, waardoor deze minder 
interessant is geworden voor de bever.

Het prachtige vijvercomplex van HSV ’t Alvertje uit 
Oostrum was tot voor kort nog niet aangesloten op 
het elektriciteitsnet. Door middel van subsidiegeld 
werd er in 2021 een aansluiting op het elektriciteitsnet 
gerealiseerd. Door deze aansluiting werd een 
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Sportvisserij Limburg. Het onderzoek werd 
uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling 
en de soortensamenstelling van het in de visvijver 
aanwezige visbestand. Ook in 2020 werd het water 
van EKH Goudwinde door Sportvisserij Nederland 
bemonsterd.

In het water zijn relatief weinig schuilplaatsen 
aanwezig. Hierdoor kunnen de in de kasteelgracht 
aanwezige vissen zich nauwelijks voor predatoren 
verstoppen. In de loop van 2020 werden er daarom 
extra schuilplaatsen in de gracht aangebracht. 

Op basis van het onderzoek kan er worden gesteld 
dat de vissen in 2021 al beter over de kasteelgracht 
waren verdeeld dan in 2020. Dit is een positief teken. 
Desondanks was er ook in het voorjaar van 2021 
nauwelijks kleine vis in de kasteelgracht aanwezig. 
Dit betekent dat de structuur van het water in de loop 
van 2021 verder moest worden verbeterd. De lessen 
die uit dergelijke onderzoeken worden geleerd, 
kunnen in de toekomst ook worden toegepast bij 
andere hengelsportverenigingen. 

fundament gelegd om de hengelsportinfrastructuur 
op het complex verder uit te bouwen.

Tot slot werden er met subsidiegeld ook twee nieuwe 
invalidensteigers aangelegd aan de vijver van HSV 
’t Voorntje uit Grubbenvorst. De aanleg van deze 
steigers werd gecombineerd met het gedeeltelijk 
herprofileren van de oever. Door het opnieuw 
aanleggen van de oever krijgt oevervegetatie een 
betere ontwikkelingskans en ontstaan er op termijn 
schuilplaatsen voor vissen.

In tabel 1 worden de hengelsportverenigingen die 2021 
subsidie hebben mogen ontvangen weergegeven. 
Ook het ontvangen subsidiebedrag en de genomen 
maatregelen worden per hengelsportvereniging 
uiteengezet. 

Visserijkundig onderzoek
In het voorjaar van 2021 werd er visserijkundig 
onderzoek uitgevoerd bij EKH Goudwinde uit 
Kerkrade. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 
Sportvisserij Nederland in samenwerking met 
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Hengelsportvereniging Subsidiepot Maatregel Bedrag

HSV De Noordervaart, Meijel Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden Plaatsen zuurstofpompen €     5.000,00 

EKH Goudwinde, Kerkrade Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden

Aanleg invalidensteiger en 
plaatsen drijvende eilanden €     5.000,00 

HSV De Springende 
Beekforel, Wijlre 

Extra NOC*NSF-gelden + 
subsidiepot Sportvisserij 
Limburg

Herstructureren oever en 
aanleg visplaatsen €   10.000,00 

HSV St. Petrus, Herkenbosch
Extra NOC*NSF-gelden + 
subsidiepot Sportvisserij 
Limburg

Aanleg nieuwe 
oeverbeschoeiing €     9.420,00 

HSV ’t Alvertje, Oostrum Extra NOC*NSF-gelden Aanleg elektriciteit €     5.000,00 

HSV ’t Ringselven, Budel Fonds Verbetering 
Sportvisserijmogelijkheden Aanleg nieuwe botensteiger €   10.000,00 

HSV ’t Voorntje, 
Grubbenvorst

Extra NOC*NSF-gelden + 
subsidiepot Sportvisserij 
Limburg

Herstructureren oever en 
aanleg invalidensteigers €   10.000,00 

HSV VVM, Maastricht Extra NOC*NSF-gelden Inzet harkboot €     5.027,00

HSV De Edelkarper, Heerlen Extra NOC*NSF-gelden Inzet harkboot €     3.356,80

HSV De Stuwkanters, Belfeld Extra NOC*NSF-gelden Inzet harkboot €     3.074,00

HSV Grondel Geduld, Meerlo Extra NOC*NSF-gelden Inzet harkboot €     2.151,50

  Totaal subsidie € 68.029,30

Tabel 1. Overzicht van de, in 2021 aan de bij Sportvisserij Limburg aangesloten hengelsportverenigingen, verstrekte 
subsidies.
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7.  Communicatie 
hebben over bepaalde activiteiten of ontwikkelingen. 
Soms worden ook berichten gedeeld van relaties en 
samenwerkingspartners.

Door middel van een nog steeds groeiende 
Facebookpagina met inmiddels meer dan 1.500 
volgers en een groot bereik worden de berichten 
steeds beter opgepakt. Een ontzettend goed 
voorbeeld was de watersnood van afgelopen zomer. 
Daar bewees social media haar kracht pas echt door 
de nuttige communicatie tussen federatie en melders 
van vissen in nood. We merkten wel dat we via 
onze huidige kanalen een grote jeugdige groep niet 
konden bereiken. Daarom is Sportvisserij Limburg 
sinds dit jaar gestart met een eigen Instagram-
account: @sportvisserijlimburg. Op deze pagina 
verschijnen de mooiste foto’s van de beste stekken 
in Limburg, visherkenning, sfeerfoto’s en natuurlijk 
jeugdactiviteiten. 

Vang5
Met de toegenomen drukte in de natuur- en 
recreatiegebieden groeit ook de hoeveelheid 
zwerfvuil. Een fenomeen waar sportvissers zich 
enorm aan storen. Sportvisserij Nederland is in 
samenwerking met de federaties, waaronder ook 
Sportvisserij Limburg, de actie gestart: Vang5.

Wandelaars, fietsers én een recordaantal sportvissers 
zoeken sinds de uitbraak van het coronavirus 
massaal een frisse neus. Dat leidt helaas tot fors 
meer zwerfvuil, ook aan de waterkant – het domein 
van de sportvisser, bij wie troep in de natuur al 
sinds jaar en dag een grote ergernis vormt. Met de 
Vang5-campagne roept Sportvisserij Nederland alle 
sportvissers op om elke keer dat zij gaan vissen rond 
hun visstek vijf stuks afval mee te nemen óf vijf 
minuten afval op te ruimen. Via www.vang5.nl bestel 
je de zogenaamde toolkit en werk je mee aan een 
schone waterkant en milieu.

Regio-editie Hét VISblad 
In mei en december 2021 werd de Limburgse 
regio-editie gratis verzonden aan alle Limburgse 
VISpashouders. Dit goed geïllustreerde magazine is 
tweemaal per jaar een mooi moment en 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 maar ziet dit als een waardevol 
contactmoment. Verder zijn deze artikelen nuttig, 
informatief en gewoon leuk! De professionele 
fotografie voor deze regio-edities is afgelopen jaar 
verzorgd door Laurens Eggen en Loraine Bodewes.

Social Media
Social media spelen een steeds belangrijkere rol in 
de communicatie naar onze verenigingen, leden en 
sportvissers in het algemeen. Naast het delen van alle 
nieuwsberichten op Facebook hebben de adviseurs 
regelmatig berichten gepost om te laten zien waar 
zij mee bezig waren. Een enkele keer ontstaat 
hierdoor interactie met sportvissers die vragen 
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8.  Toerisme 
Limburg is een zeer populaire bestemming voor sportvistoeristen. In 2021 is er nog steeds een 
stijgende lijn waar te nemen onder deze sportvistoeristen. Het betreft voornamelijk Duitse en 
Belgische sportvissers. Ondanks corona en tussen de diverse maatregelen in, was er in plaats van 
afname weer een toename van buitenlandse sportvissers. Dit brengt de nodige kansen, maar ook 
uitdagingen voor Sportvisserij Limburg met zich mee op het gebied van informatievoorziening, 
voorlichting, controle en handhaving. 

afgelezen kunnen worden in het Nederlands, Engels, 
Duits, Pools en het Russisch. Daarnaast is de FAQ 
(veelgestelde vragen) volledig bijgewerkt in vijf talen 
(Nederlands, Engels, Duits, Pools en het Frans) op 
www.fishinginholland.nl.

De Fishing In Holland-folder (verkrijgbaar in het 
Nederlands, Engels, Duits en het Pools) is bij diverse 
recreatieondernemers en verkooppunten in Limburg 
verspreid.

Hengelsporttoerisme in Limburg
Naast de ideale locatie van Limburg als grensprovincie 
blijken de Nederlandse sportviscultuur en de 

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 de laatste 
jaren in samenwerking 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. Hiernaast is Sportvisserij Limburg nog 
druk bezig met de ontwikkeling van gebods- en 
verbodsborden voor bepaalde gebieden waarin de 
sportvisserijvoorwaarden gekoppeld gaan worden 
aan een QR-code. Hier zullen dan deze voorwaarden 

38



Jaarverslag 2021 Sportvisserij Limburg

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 
deze klachten en overlast, die veroorzaakt wordt 
door een relatief kleine groep vissers, komt het 
visrecht in sommige gebieden in gevaar. Sportvisserij 
Limburg zal het komend jaar nog meer de focus gaan 
leggen op gerichte informatievoorziening betreffende 
de visserijregels, voorlichtings- en bewustwordings-
campagnes (Vang5) en handhaving en controle.

 Duitsland België Overige

2021 70.466 10.834 2.951

2020 69.434 10.628 2.979

2019 52.244 9.994 3.541

Het aantal vissende buitenlandse toeristen is 
toegenomen. Er zijn steeds meer Duitse sportvissers 
die een machtiging afgeven tot automatische incasso. 
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9. Personalia, project- en werkgroepen
Federatiebestuur
Cornel van Schayck Waarnemend voorzitter 
  tot 30 augustus 2021 / Bestuurslid
Eric Schaufeli Penningmeester
Dieter Breuer Secretaris
Thijs Belgers Bestuurslid
Didier Lemmens Bestuurslid
Arie Gramsma Kandidaat-bestuurslid / Kandidaat-
  voorzitter tot 30 augustus 2021 / 
  Voorzitter vanaf 30 augustus 2021

Bureaumedewerkers 
Patricia Koelen Manager Bedrijfsvoering / 
  Vertrouwenscontactpersoon
Ramon Pasmans Adviseur
Ben Willems Adviseur (tot 1 september 2021)
Andres de Rouville Medewerker Projecten en 
  Doelgroepenondersteuning 
  (vanaf 1 juni 2021)
Cindy Lemmens Communicatiemedewerker 
  (tot 1 april 2021)

Arbitragecommissie 
Thijs Killaars Voorzitter
Cor Cornelissen
Gerrit Haas
Jo Smeets 
 
Decoratiecollege 
Dieter Breuer  Voorzitter 
Hans van den Akker 
Chris Arets 
Cor Cornelissen
Ger Timmermans 
Patricia Koelen 
  
Projectgroep Wedstrijden 
Ramon Pasmans Voorzitter
Frans van Deur
Frank Gommans 
Frans Janssen
Piet Knoben 
Albert Reuvers 
Frank Vossen
Mike van Wylick 
Thijs Verstegen Wedstrijdcoördinator / 
  Sportvisserij Nederland

Werkgroep Doelgroepen
Andres de Rouville 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  
Hans Stevens 
Ger Timmermans
Pierre Wagemans
Ben Willems 

Actiecomité Waterkracht Sportvisserij Nederland
Thijs Belgers 
 
Landelijk Platform Visstandbeheer 
Sportvisserij Nederland 
Thijs Belgers 
 
Bestuur Sportvisserij Nederland 
Cornel van Schayck (tot 30 augustus 2021)
Arie Gramsma (vanaf 30 augustus 2021)
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