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Voorwoord
Dit jaarverslag geeft u een kort overzicht van de
activiteiten welke door de federatie in het verslagjaar
2014 werden uitgevoerd. Die activiteiten waren
alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers,
werknemers en bestuursleden. Ik wil hen daarvoor
hartelijk danken.
Terugkijkend op het jaar 2014, kan ik met vreugde
constateren dat het ingevoerde beleid zijn vruchten
begint af te werpen. Het gaat langzaam, maar
gestaag en men moet geduld hebben. En dat is vaak
moeilijk.
In tegenstelling tot de prognose, is ook in 2014 het
ledental licht gestegen naar ruim 30.000 leden. Een
zeer gunstige ontwikkeling in deze tijd, waarin we
zien dat vele verenigingen minder leden weten te
binden. We zullen ons daarvoor ook in 2015 blijven
inzetten.
De inzet van sociale media zorgt ook voor een steeds
grotere respons. Door het gebruik van die media,
proberen we zowel de bestuursleden van de bij ons
aangesloten leden als de geïnteresseerde vissers,
zeer regelmatig op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en mogelijkheden in Limburg.

besproken en bediscussieerd. Dit proces zal in 2015
worden voortgezet, zodat het nieuwe beleidsplan
m.i.v. 2016 kan worden ingevoerd.
Dit nieuwe plan zal vele impulsen geven aan activiteiten
welke voor de toekomst van de sportvisserij in
Limburg belangrijk zullen zijn: bereikbaarheid van
water, visstand, kwaliteit van water, Bestuurskracht,
samenwerking, jeugd, wedstrijden.
Deze beleidsterreinen zullen de aandacht blijven
vragen, zowel van de lokale bestuurders als van
Sportvisserij Limburg. Alleen in samenwerking zijn
hier resultaten te boeken voor onze vissers. Want
vissen is en blijft een geweldige beleving.

Theo J.M. Wilken MLD
Voorzitter

Wat vooral opviel, is dat in 2014 de jeugdvissers
die deelnamen aan de Wereldkampioenschappen,
in Assen goede resultaten wisten neer te zetten.
Twee van de vijf jonge sportvissers uit het team
U14 kwamen uit Limburg. Voor Nederland was dit
de eerste keer dat met een team werd deelgenomen
aan deze jongste categorie op het WK.
Maar bovenal bereikte het Nederlands team in
Kroatië, met eveneens twee Limburgse sportvissers,
op het Wereldkampioenschap Zoetwatervissen de
eerste plaats. Dat is in vele jaren niet meer gebeurd.
Daarnaast heeft het korps van HSV Leudal, het
Nationaal Kampioenschap van Nederland gewonnen.
Hierdoor wordt dit korps afgevaardigd naar de
Wereldkampioenschappen 2015 in Slovenië.
Na een evaluatie van het huidige beleidsplan
wordt, onder begeleiding van een externe
adviseur een analyse opgesteld voor een nieuw
beleidsplan. De eerste aanzetten werden tijdens
de regiobijeenkomsten in het najaar met de leden
3
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1. De federatie
Het bestuur
Het was in 2014 duidelijk te merken dat het in dat
jaar gecompleteerde bestuur veel meer beleidszaken
constructief heeft opgepakt en gecommuniceerd.
Onze bureaumedewerkers kregen hierdoor aanzienlijk meer werk te verzetten. Tevens werden er op
diverse interessegebieden binnen de hengelsport
meters gemaakt die zowel binnen de organisatie
maar ook er buiten lof oogsten. Er werd een basis
neergezet voor het nieuwe doorlopende beleidsplan
dat in samenwerking met het ”Huis voor de Sport” de
nodige uren opslokte van de totale organisatie. Ook
hebben de verenigingen kunnen meepraten over het
beleidsplan, doordat we die plannen bespreekbaar
hebben gemaakt tijdens de regiobijeenkomsten en
de leden hun mening hebben gegeven.
De communicatie via de diverse media en het netwerk
nam aanzienlijk toe en door de moderne aanpak
wisten verenigingen en vissers ons makkelijker
te bereiken en met ons in gesprek te raken over
allerhande zaken binnen ons beleidsveld.
Voor de eerste keer in jaren werd er door Sportvisserij
Limburg in samenwerking met Karper Sportvisserij
Nederland, afdeling Limburg 750 kg karper uitgezet
op het Julianakanaal. De karperstand was daar
dermate slecht geworden dat het noodzakelijk was
een hoeveelheid spiegelkarper uit te zetten. Deze
maatregel zal de karpervissers aldaar een nieuwe
uitdaging bieden en het in de toekomst weer
mogelijk maken karpers van een aanzienlijk gewicht
te vangen.
Onze jeugdige wedstrijdvissers werden vertegenwoordigd door 5 Limburgers en zetten hun beste
beentje voor in Assen tijdens het WK jeugd. Hier
werd door Sportvisserij Nederland voor het eerst
in de historie een U14 team afgevaardigd. Jammer
genoeg behaalde geen der teams een podiumplaats.
Landen als Frankrijk en Polen staken er met kop en
schouders boven uit.

Friederichs en Jo Adriolo deel uit. Het was een totaal
on-Nederlandse visserij waarbij na een week keihard
trainen de juiste techniek en tactiek gevonden
werd die zich uitbetaalde en na 35 jaar weer een
wereldkampioen teams opleverde.
Ten aanzien van het uitzetten van kweekvis in de
Limburgse vijvers hebben we met 2 viskwekers
besprekingen gevoerd die vis leveren aan de
vijververenigingen. Regelmatig dient er vis uitgezet
te worden aangezien er onvoldoende aanwas is op
de vijvers. Tevens blijft predatie door aalscholvers
nog een groot probleem. Deze viskwekers zijn
betrouwbaar in het aanleveren van kweekvis. In het
verleden is er te vaak wildvang uitgezet.
Ook dit jaar zijn op advies van het decoratiecollege
weer voor verschillende verenigingsleden voor de
verdiensten binnen de hengelsport op voordracht
van de betreffende besturen, erespelden in goud,
zilver en brons door het bestuur geaccordeerd. Deze
werden op verzoek van de betreffende verenigingen
door een lid van het Dagelijks Bestuur opgespeld
tijdens een feestavond of ledenvergadering van de
vereniging.

Het bureau
Het aantal contracturen van zowel Patricia Koelen als
Cindy Lemmens is in het verslagjaar uitgebreid. Vanaf
september loopt Tim Urlings stage met als opdracht
het doen van onderzoek naar de doelgroep jeugd
binnen de verenigingen. Hij volgt de opleiding Sport
en Bewegingseductie aan de Fontys Hogeschool
Eindhoven.

In september 2014 werden we aangenaam verrast,
doordat het senioren team op het WK in Kroatië
de gouden medaille voor zich opeiste. Van dit
team maakten ook onze Limburgse toppers Dieter
5
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Decoraties
Sportvisserij Limburg kent een Decoratiebeleid.
Verenigingsbesturen kunnen een aanvraag hiertoe
indienen via de daartoe bestemde formulieren waarna
het Decoratiecollege na zorgvuldige afweging een
advies geeft aan het Algemeen Bestuur aangaande
het te nemen besluit over de toe te kennen decoratie.
In het jaar 2014 werden de navolgende decoraties
verstrekt:
Goud
Mei 2014, de heer J. Jörissen, VVVL
Zilver
Januari 2014, de heer A. Severijns,
HSV Geulle
April 2014, de heer F. Zuiderbaan,
HSV Brunssum
Juni 2014, de heer A. Janssen,
HSV De Ruisvoorn Kessel
Brons
November 2014, de heer G. van Gisteren,
HSV Pey en Omstreken

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij
Limburg vond plaats op vrijdag 23 mei in Congrescentrum Het Forum te Roermond. Op de agenda
stonden reguliere punten zoals: het vaststellen van
het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en het
(her)benoemen van bestuursleden. Er werden drie
nieuwe bestuursleden benoemd, waarmee het totale
bestuur op 7 personen komt.
Daarnaast werden de volgende regelingen vastgesteld:

6

-

subsidieregeling kweekvis;
aangepaste subsidieregeling aangesloten
verenigingen en VBC’s voor verbetering sportvisserijmogelijkheden.
Ook werden de gewijzigde samenstellingen van
zowel de Arbitragecommissie als het Decoratiecollege
vastgesteld.
Tevens werden presentaties over de nieuw te
organiseren clubkampioenschappen en over verenigingsactiviteiten voor jeugdvissers gehouden.
Aan de heer Jan Jörissen werd een gouden speld
uitgereikt.
De vergadering werd door vertegenwoordigers van
42 verenigingen bezocht.

Arbitragecommissie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei heeft
de heer Jan Jörissen afscheid genomen als voorzitter
van de Arbitragecommissie. Hij wordt met ingang van
23 mei 2014 opgevolgd door de heer Thijs Killaars.
Tevens namen de heren Tjeu Cox en Nic Lammers
afscheid als lid van de Arbitragecommissie.

Federatiedag
Zoals gebruikelijk organiseerde het federatiebestuur
ook dit jaar weer een activiteit voor alle vrijwilligers,
die de federatie het gehele jaar terzijde hebben
gestaan. Op zaterdag 20 september werd de dag
hengelend doorgebracht bij Forellenvijver Nooit
Gedacht in Montfort. Er werd door de meeste
deelnemers flink wat forel gevangen. Uiteindelijk
wist Jos Muisers de meeste forellen te vangen. Ter
afsluiting van deze geslaagde federatiedag werd met
een buffet afgesloten.
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2014
Organisatie				
Aantal aangesloten sportvissers		
31.198
Waarvan aantal JeugdVISpas		
1.416
Aantal aangesloten verenigingen		
115
Aantal AB-leden				
7
Waarvan 3 DB-leden				
3
Aantal medewerkers			
3
					
Inkomsten					
Ontvangen afdrachten			
270.412
Overige inkomsten			
27.973

Uitgaven
Personeelskosten			
Huisvesting en kantoor			
Bestuurskosten				
Project- en werkgroepen		
Huren en visrechten			
Viswaterbeheer / controle		
Projecten				
Overige inclusief afschrijvingen		

150.667
22.054
25.070
15.996
21.163
24.334
12.174
41.054
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Aantallen leden
In onderstaande grafieken is weergegeven hoe de ledenaantallen zich de laatste 5 jaren hebben ontwikkeld.
Vanaf 2014 is de Nachtvistoestemming en de Derde hengeltoestemming ingevoerd.
VISpas
2010
2011
2012
2013
2014

JeugdVISpas

27.515
28.404
28.528
29.175
29.769

Totaal VISpas

1.145
1.499
1.580
1.531
1.416

28.660
29.903
30.108
30.706
31.198
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2. Federatieve projecten
Jeugd
Diverse verenigingen hebben zich het afgelopen jaar
sterk gericht op het organiseren van jeugdactiviteiten.
Speciaal voor de jeugd werden er met veel succes
diverse cursussen en wedstrijden georganiseerd.
Helaas blijkt nog steeds dat veel verenigingen deze
jeugdactiviteiten niet melden bij Sportvisserij Limburg.
Hierdoor ontstaat er een scheef en incompleet beeld
over de gehouden activiteiten en initiatieven binnen
onze federatie.
Limburg
Aantal actieve vismeesters
Totaal aantal vislessen
Totaal aantal kinderen bij vislessen
Totaal aantal gemelde jeugdactiviteiten
Totaal aantal kinderen bij overige jeugdactiviteiten

In het onderstaande schema worden de cijfers van
de gemelde activiteiten van de afgelopen 4 jaar
overzichtelijk weergegeven. Het ‘aantal kinderen
bij overige jeugdactiviteiten’ is het aantal kinderen
waarvoor de activiteiten werden georganiseerd en dus
niet het aantal dat daadwerkelijk heeft deelgenomen.
Dit aantal moet mogelijk naar beneden worden
bijgesteld.

2011
1
6
178
4
62

2012
2
8
227
8
157

2013
1
13
307
10
157

2014
2
13
298
47
829

Cursus Viscoach

Vismeesters en vislessen

Een groot aantal verenigingen heeft hun jeugdbegeleiders aangemoedigd de Cursus Viscoach te
gaan volgen. Dit heeft ertoe geleid dat op vrijdag
10 oktober de Cursus Viscoach, in het kantoor van
Sportvisserij Limburg te Roermond, gegeven kon
worden. Maar liefst 18 enthousiaste sportvissers
volgden de cursus. De Cursus Viscoach werd dankzij
hun inzet een groot succes!
De cursisten leerden hoe ze het beste een ‘Vissen
voor kids’ programma kunnen organiseren. Het bleek
al snel dat de cursisten graag bij hun vereniging een
leuk pakket aan jeugdactiviteiten willen aanbieden,
waarbij kinderen al doende leren vissen. De cursisten
gingen dan ook erg gemotiveerd aan de slag tijdens
de diverse praktijkgerichte opdrachten die werden
uitgevoerd.
Met trots kunnen we mededelen dat alle deelnemers
de cursusdag van 10 oktober succesvol hebben
afgerond. Limburg is dus weer een groep gemotiveerde
viscoaches rijker. Een aantal cursisten gaven aan dat
ze van plan zijn om zich ook aan te melden voor
de interessante vervolgcursus vismeester. Dat is
natuurlijk fantastisch nieuws!

Zoals de bovenstaande cijfers al aangeven heeft
Sportvisserij Limburg een tweede opgeleide
Vismeester binnen haar gelederen. Naast Theo
Hendriks, gaat nu ook Har Slabbers van HSV St.
Petrus Linne actief als Vismeester aan de slag om
kinderen te enthousiasmeren voor de hengelsport.
De Vismeesters hebben het afgelopen jaar gezamenlijk op 13 basisscholen vislessen verzorgd. De
vislessen zijn een groot succes! Kinderen van groep 7
en 8 van de bassischool maken aan de hand van een
leuk lespakket en een visexcursie kennis met onze
geweldige sport en beleving.
Voor de vislessen is veel ondersteuning nodig van
hengelsportverenigingen, jeugdbegeleiders en vrijwilligers. Voor veel hengelsportverenigingen blijk
dat dit een groot probleem vormt. In dat geval
kan er samenwerking worden gezocht met andere
hengelsportverenigingen. Op deze wijze is het
voor verenigingen makkelijker om toch vislessen te
organiseren. De verenigingen die al aan vislessen
hebben meegewerkt zijn hier over het algemeen zeer
over te spreken.
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Er is nog veel winst te behalen in het vervolg op
de vislessen en visexcursies. Zo worden kinderen
vaak niet uitgenodigd voor een ‘Vissen voor Kids’
programma bij de plaatselijke hengelsportvereniging.
Terwijl dit juist de ideale manier is om de kinderen,
die enthousiast geraakt zijn en interesse tonen in
het sportvissen, te binden aan een vereniging. Zo
kunnen nieuwe jeugdleden weer hun vriendjes en
vriendinnetjes meenemen naar de vereniging. Als
de vereniging dan ook nog besluit tijd en energie
te steken in vervolgcursussen voor junioren, dan
komt het helemaal goed met het jeugdbeleid binnen
die vereniging. In ieder geval zou het erg jammer
zijn als er geen vervolgactiviteiten op de vislessen
en visexcursies worden georganiseerd. Sportvisserij
Limburg speelt een belangrijke rol hierbij. Zo stelt
Sportvisserij Limburg materialen ter beschikking en
fungeert als contactpersoon tussen vereniging en
school.
Visserijkundige onderzoeken bieden ook een ideale
gelegenheid waarbij kinderen, de basisschool en
de hengelsportverenigingen kunnen samenwerken.
Het visserijkundig onderzoek van HSV De Snoek
Stevensweert was hier het perfecte voorbeeld van.
De vereniging nodigde de leerlingen van groep 7 en
8 van de plaatselijke basisschool uit om aanwezig
te zijn bij het onderzoek. Het was overweldigend
wat de kinderen daar allemaal zagen. Sportvisserij
Limburg kan verenigingen alleen maar aanbevelen
om bij dit soort evenementen kinderen uit te nodigen
en enthousiast te maken voor de vereniging en het
sportvissen.

Bijeenkomst Jeugd
Op 2 december 2014 vond de Bijeenkomst Jeugd
plaats in het federatiekantoor te Roermond. Tijdens
deze interactieve bijeenkomst bespraken 23 actieve
jeugdbegeleiders en bestuursleden diverse zaken
betreffende de portefeuille jeugd, zoals het aanvragen
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de
procedure omtrent het organiseren van vislessen op
de basisschool.
Vervolgens werden de jeugdbegeleiders en bestuursleden in groepjes verdeeld om te brainstormen over
diverse juniorcursussen, zoals karpervissen, feedervissen, snoekvissen, street fishing, en soortenvissen.
Deze brainstormsessie zorgde voor verrassende resultaten.

Sportvisserij Limburg biedt ondersteuning bij het
verder ontwikkelen van de geopperde ideeën.
Zo worden werphengels aangeschaft en te leen
aangeboden aan de verenigingen, met als doel
het materieeltechnisch ondersteunen van de
juniorcursussen.

Limburg Cup Jeugd 2014
Op zaterdag 28 juni werd de finale van de Limburg
Cup Jeugd 2014 gevist in de Schippershaven te
Roermond. De Limburg Cup Jeugd is een spannende
wedstrijd speciaal voor jonge wedstrijdvissers die
in een goede sfeer hun krachten met elkaar willen
meten. Het ultieme doel is het winnen van de
felbegeerde Limburg Cup!
Er werd gevist onder ideale omstandigheden. Het
parcours aan de Schippershaven lag er perfect bij.
Niets stond een mooie wedstrijddag in de weg. Vanaf
het beginsignaal werden er diverse kleine en grote
vissen gevangen en de vissen bleven drie uur aan
een stuk aan de dobbers trekken. Zelfs een korte
regenbui, aan het eind van de wedstrijd, kon de pret
niet meer drukken.
Alle deelnemers wisten vis te vangen. Vangsten van
meer dan 50 stuks waren geen uitzondering. Na
het wegen van de vangsten werden de uitslagen
bekend gemaakt en werd de Limburgcup uitgereikt
in Cafézaal Aad Leeuwe.
Bij de C-jeugd werd de grootste vangst behaald door
Thomas Heinrichs van HSV De Hering uit Schinveld
met 535 gram. Hij werd vlak op de hielen gezeten
door Teun Janssen van HSV De Karper uit Lomm die
406 gram wist te vangen. Als derde eindigde Stefan
Gommans van HSV De Forel uit Reuver met 375
gram.
Bij de B-jeugd waren er drie jongeren die met kop en
schouders boven de rest uitstaken. De allerbeste in
deze categorie was Juul Slabbers van HSV St. Petrus
uit Linne die met 4.418 gram de WK-deelnemers
Randy Roumen van HSV Ons Genoegen uit Roermond
en Youri van Lieshout van HSV De Noordervaart uit
Meijel wist voor te blijven. Randy behaalde met 2.635
gram een zeer goede tweede plaats, terwijl Youri met
1.386 gram een 3de podiumplek wist te bemachtigen.
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Ook de ‘grote jongens’ van de A-jeugd lieten zien
dat zij goed kunnen vissen. In zijn laatste jaar als
junior slaagde Roel Reuvers van HSV Leudal uit
Heythuijsen er eindelijk in het door hem felbegeerde
kampioenschap in de wacht te slepen met 1.825
gram. Roel liet hiermee tevens zien zijn plaats in
het U23 WK-team waard te zijn. Zeer goede tweede
werd Robin Huntjens van HSV Geulle uit Geulle met
922 gram en de derde plaats werd ingenomen door
de enige dame in het deelnemersveld, Angelina
Bassauer van HSV De Hering uit Schinveld, met 248
gram.
Voorzitter Theo Wilken, overhandigde alle winnaars
een mooie wisseltrofee en het bekende Delfts blauwe
winnaarsbord. Een medaille en een bos bloemen
konden natuurlijk niet ontbreken. De jeugdvissers
hebben weer een prachtige wedstrijddag achter de
rug.

Trainingsdag NK Junioren
Op zaterdag 23 augustus werd er door Sportvisserij
Limburg een trainingsdag georganiseerd voor de
jeugdvissers die geselecteerd waren voor het NK
Junioren dat op 6 september plaatsvond. Om de
jonge topvissers voor te bereiden op het NK werd er
een dag intensief getraind op het viswater waar het
NK gehouden werd. In 2014 was dit de Akervaart bij
Nijkerk.
Tijdens de trainingsdag konden de jonge vissers
alvast het wedstrijdwater verkennen. De deelnemers
kregen daarnaast uitvoerig uitleg over het gebruik
van diverse attributen. Er werd op de trainingsdag
12

ook aandacht besteed aan de betekenis van de
diverse signalen. Bovendien werd er voer en haakvair
meegebracht, zodat er kon worden uitgelegd hoe de
deelnemers hiermee moeten omgegaan en hoe ze
de vair aan de haak kunnen doen. De jonge vissers
werden goed begeleid en konden met al hun vragen
terecht bij de leden van de Projectgroep Wedstrijden,
die deze dag begeleidden.
Speciaal voor het NK Junioren werden er stoere
poloshirts gemaakt met de opdruk: TEAM LIMBURG!
De shirtjes werden op de trainingsdag aan de NK
deelnemers uitgereikt. Gedurende het NK werden
de poloshirts met trots gedragen door de het team
Limburgse topvissers.
De deelnemende jeugdvissers waren op het einde
van de dag vele ervaringen rijker. De Projectgroep
Wedstrijden van Sportvisserij Limburg gaat dan ook
graag de uitdaging aan om op de ingeslagen weg
verder te gaan.

Controle en handhaving Visserijwet
Sportvisserij Limburg heeft de controle op de
naleving van de visserijwetgeving een aantal jaren
geleden uitbesteed aan de door de Provincie Limburg
ingestelde Groene Brigade. De Groene Brigade
bestaat uit een zestal handhavers met volledige
opsporingsbevoegdheid voor het buitengebied van
de gehele Provincie Limburg. Zij zijn belast met het
toezicht op en de opsporing in het kader van onder
andere de Flora- en faunawet en de Visserijwet.
Voor het verslagjaar 2014 is deze uitbesteding
gecontinueerd.
De Groene Brigade heeft voor deze taken een
uitrusting ter beschikking in de vorm van enkele
motorvoertuigen in de vorm van terreinwagens en
een surveillanceboot. Het provinciaal bestuur heeft
in 2014 besloten om deze uitrusting uit te breiden
met een open surveillanceboot met een kajuit, zodat
de handhavers ook bij slechte weersomstandigheden
beschut voor regen en wind hun taak op een
comfortabele wijze kunnen uitoefenen. Hiermee gaat
een grote wens van de Groene Brigade in vervulling.
Het vaartuig zal begin 2015 in gebruik worden
genomen. De huidige surveillanceboot zal dan een
ligplaats krijgen in Noord-Limburg.
Het beleid aangaande de bereikbaarheid van de
Brigade is in 2014 ongewijzigd voortgezet. De
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Groene Brigade was ook dit jaar voor iedereen
die aan de waterkant vertoeft, bereikbaar via het
meldingsnummer op de, tegelijk met iedere VISpas
verstrekte, Meldpunt Water Pas.

wordt opgelegd (€ 300,- en € 500,- voor degene
die niet in het bezit is van een toestemming van de
visrechthebbende) treft de Groene Brigade toch nog
regelmatig personen aan die dit risico nemen.

Ook is het aantal controle-uren in de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie voor het verslagjaar
gehandhaafd, zodat ook dit jaar de gecontracteerde
inzet 580 uren bedroeg. Ook dit jaar is de opbrengst
van de verkochte Nachtvistoestemmingen en Derde
Hengelvergunningen aangewend voor de bekostiging
van genoemde 180 uren extra inzet.

Daarnaast blijkt dat de Nachtvistoestemming en
vooral de wateren waarop dit is toegestaan, beter
en op de juiste wijze onder de aandacht gebracht
kunnen worden. De Groene Brigade heeft regelmatig
geconstateerd dat het niet duidelijk is voor vissers,
vooral niet voor de buitenlandse vissers, waar men
wel of niet mag nachtvissen. Uiteraard heeft de
Groene Brigade hierin een adviserende rol.

In 2014 heeft de Groene Brigade de controle op het
nachtvissen en het vissen met drie hengels beleidsmatig
aangescherpt. In tegenstelling tot vorig jaar wordt er
niet meer in waarschuwende zin, maar strafrechtelijk
opgetreden bij het niet in het bezit hebben van de
in 2013 ingevoerde nachtvistoestemming en/of de
derde hengelvergunning (sticker op de VISpas),
alsmede bij het niet naleven van de verboden op het
maken van een kampvuur en het barbecueën.
Gebleken is dat het vissen met meer dan 2 hengels
waar dat niet is toegestaan dan wel zonder in het
bezit te zijn van de genoemde sticker een punt van
aandacht blijft. Ondanks de hoge boete die hiervoor

Verder is geconstateerd dat ondanks het hoge
boetebedrag van € 370,- (+ € 7,-- administratiekosten)
voor het vissen met levend aas, de Groene Brigade
hiertegen toch nog regelmatig is opgetreden. Vooral
het gebruik van de bekende zwartbekgrondel is
hierbij erg in trek bij het vissen op de meerval.
In 2014 hebben voor de naleving van de Visserijwetgeving 833 interventies (een interventie is een
bekeuring, waarschuwing, doorverwijzing, advies,
controle etc.) van de Groene Brigade plaatsgevonden
en omvatte de volgende acties:

13
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Evenals voorgaande jaren heeft de federatiecontroleur,
tevens portefeuillehouder Controle en Handhaving,
deelgenomen aan de twee door Sportvisserij
Nederland jaarlijks gehouden landelijke controledagen
in Bilthoven. De komende jaren zal dit aantal dagen
tot drie worden verhoogd. Deze bijeenkomsten
hebben tot doel het uitwisselen van informatie met
andere federaties en Sportvisserij Nederland.

Projectgroep Maasplassen en
Grensmaas

Advies				
Controle			
Doorverwijzing			
Strafrechtelijk (proces-verbaal)			
Waarschuwingen			

20
692
3
55
68

Uit dit overzicht blijkt dat de Groene Brigade 126
situaties heeft aangetroffen waarin de betreffende
sportvisser de wettelijke voorschriften heeft
overtreden. Dit is ca. 18% van het aantal uitgevoerde
controles en betekent een afname van het aantal
overtredingen van ruim 45% t.o.v. van het jaar 2013.
Hieruit kan worden afgeleid dat de interventies van
de Groene Brigade van positieve invloed zijn op het
gedrag van de sportvissers in zijn algemeenheid.
Desalniettemin zal Sportvisserij Limburg, gelet op de
aard van de geconstateerde overtredingen, sturend
blijven optreden en zoveel mogelijk de Groene
Brigade, Boa’s, politie en verenigingscontroleur
aansporen om in onderlinge samenwerking hiertegen
te blijven optreden. Ook kan voor dit verslagjaar als
positief gegeven worden vermeld dat de Groene
Brigade geen grootschalige visstroperijen heeft
aangetroffen.
Op initiatief van Sportvisserij Nederland hebben op 21 en 22 juni extra controleacties Visdocumenten plaatsgevonden in de vorm van
gezamenlijke Landelijke Controledagen. Aan deze
acties hebben op uitnodiging van de federatie
de diverse samenwerkingsverbanden op het
gebied van Controle en Handhaving alsmede de
verenigingscontroleurs actief deelgenomen.
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Met de diverse gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties en eigenaren van oeverdelen werden
gesprekken gevoerd om de bevindingen en de
beschreven oplossingen voor de knelpunten te
bespreken. Vaak werden vervolgafspraken gemaakt
om tot verdere uitwerkingen te komen.
Duidelijk was dat de gemeenteraadsverkiezingen een
vertragende factor zou opleveren. Kleine resultaten
werden op diverse onderdelen geboekt. Wel moet
geconstateerd worden dat in de belangenbehartiging
van de sportvisserij nog van veel achterstallig
onderhoud sprake is. Dit wordt des te meer duidelijk
door het gegeven dat de planfases in diverse
gebieden al een heel eind op weg zijn en dat de
uitvoeringsfases dit jaar en in 2015 gaan aanbreken.
Ook op diverse andere stukken van de Maas (zowel
in Midden- als in Noord-Limburg) worden verdere
activiteiten gepland welke van invloed zullen en
kunnen zijn op de bereikbaarheid van de oevers.
De betrokken hengelsportverenigingen zullen zich
terdege moeten voorbereiden. Sportvisserij Limburg
zal dat proces verder entameren en zich op het
overleg met de externe partijen moeten voorbereiden
en proactief moeten acteren.

Nieuw beleidsplan Sportvisserij
Limburg
In 2010 is het huidige beleidsplan door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld, dat doorloopt tot
en met 2015. Daarna is er een nieuw beleidsplan
nodig. Het schrijven van een beleidsplan vergt
tijd en voorbereiding. Beleid wordt samen met de
verenigingen en de bureaumedewerkers gemaakt,
want zij weten wat er speelt. Besturen is ook
vooruitkijken, de organisatie voorbereiden op wat
er in de nabije toekomst gaat spelen. Het bestuur is
daarom al in 2014 begonnen met de voorbereidingen
voor het nieuwe beleidsplan.
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Sportvisserij Limburg laat zich in dit proces bijstaan en
adviseren door een organisatieadviseur van Huis Voor
de Sport Limburg. Onder zijn deskundige begeleiding
heeft het bestuur gekeken naar de sterke en zwakke
punten van de huidige organisatie en naar de kansen
en bedreigingen die in de toekomst liggen.
Tijdens de regiobijeenkomsten werd er uitvoerig
stilgestaan bij het nieuwe beleidsplan van de federatie.
In groepen werd met de diverse bestuursleden
van aangesloten hengelsportverenigingen over de
te realiseren punten gebrainstormd. Daarnaast
werd over de zwakke punten van de organisatie
gediscussieerd. Dit waren levendige en constructieve
discussies, waarbij er vooral naar oplossingen gekeken
werd. Alle regiobijeenkomsten waren vruchtbare
avonden waar de deelnemers hun ervaringen met
elkaar konden delen. De uitkomsten zullen in het
verdere proces door de werkgroep van de federatie
worden meegenomen en verwerkt. Het bestuur kan
hiermee verder aan de slag voor de komende periode.
Er zal in 2015 ook nog volop aan het nieuwe beleidsplan
gewerkt worden, want ook de landelijke koepel
Sportvisserij Nederland vernieuwt haar beleidsplan.
De landelijke samenwerking wordt gezien als één
van onze sterke punten. Een goede voorbereiding
en afstemming van beide beleidsplannen is van
groot belang voor de kracht van de gehele organisatie. Bestuursleden en bureaumedewerkers van
Sportvisserij Limburg zijn in beide werkgroepen
actief met de beleidsplannen aan de slag. Het nieuwe
beleidsplan zal naar verwachting tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 2016 geaccordeerd worden.

Waterkrachtproblematiek in Limburg
Elektriciteit opwekken met behulp van waterkracht
zonder een effectief visgeledingssysteem heeft
vissterfte tot gevolg. Om goed te kunnen anticiperen
op de ontwikkelingen met betrekking tot waterkracht is de Projectgroep “Actiecomité Waterkracht”
gevormd. Deze specialistengroep bestaat uit
ervaringsdeskundige vrijwillige bestuurders en
beroepskrachten die de afgelopen jaren de ontwikkeling van waterkrachtcentrales op de voet
hebben gevolgd. De Projectgroep “Actiecomité
Waterkracht” heeft zich het afgelopen jaar ingezet
om de vissterfte bij waterkrachtcentrales in de Maas
te doen verminderen. Sportvisserij Nederland biedt
hierbij de nodige ondersteuning.

Door een intensieve lobby van Sportvisserij Nederland
is op 14 juni 2014 in de Tweede Kamer een motie
aangenomen die moet leiden tot een sterke reductie
van vissterfte door waterkrachtcentrales (WKC’s).
In de Maas van Eijsden tot Lith wordt nog maar
10% vissterfte toegestaan. Tevens zijn de WKC’s
bij Linne en Lith aangewezen als proeflocaties
voor experimenten met nog niet bewezen nieuwe
technieken. Momenteel is de totale schade van de
WKC’s in Linne en Lith nog vele malen hoger dan is
toegestaan.
Rijkswaterstaat heeft in 2014 een Toetsingskader
voor waterkrachtcentrales in Nederland gepubliceerd, waarin wordt aangegeven dat nieuwe
waterkrachtcentrales nog slechts een schadepercentage van 0,1 % aan vis mogen veroorzaken.
Tevens staat Rijkswaterstaat de bouw van maximaal
vijf waterkrachtcentrales toe, die aan deze norm
dienen te voldoen. Dit staat naar de mening van de
Projectgroep Waterkracht haaks op de in de Tweede
Kamer aangenomen motie dat eerst bij Linne en
Lith geëxperimenteerd dient te worden met nieuwe
technieken vóórdat vergunningen voor een nieuwe
WKC mogen worden vergeven.
Bij de stuw van Belfeld is in 2012 een vergunning
verleend voor een nieuwe WKC. Daarnaast is er
in 2014 ook opnieuw een vergunningaanvraag
ingediend voor een WKC bij de stuw van Borgharen.
Beide WKC’s zullen aan de norm van 0,1 % schade
moeten voldoen. Om het nieuwe ontwerp van de
WKC bij Belfeld een kans te geven heeft Sportvisserij
Limburg destijds bij de vergunningverlening niet de
gang naar de rechter gemaakt. Met name ten aanzien
van de WKC bij Borgharen bestaan nog vele vragen
en twijfels over de haalbaarheid van de norm. Indien
desondanks een vergunning zal worden verleend
wordt de gang naar de rechter door Sportvisserij
Limburg wederom niet uitgesloten.
Er bestaan tevens plannen om reeds bestaande
watermolens in de Geul te renoveren of om te bouwen
voor de productie van energie. Sportvisserij Limburg
is fel gekant tegen uitbreiding van waterkracht in
de Geul. Met name omdat er voor het eerst sinds
lange tijd weer uitgebreide paai van beekforel is
geconstateerd in de Geul. Sportvisserij Limburg heeft
zich door middel van brieven naar het Waterschap
Roer en Overmaas en de Gemeente Valkenburg
tegen deze plannen uitgesproken.
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3. Wedstrijden
Uitslagen selectiewedstrijden

16

Uitslag Feeder
1. Huub Kurvers
HSV De Vrolijke Hengelaars, Berg aan de Maas
2. Theo Derickx
HSV ‘t Loze Vissertje, Wessem
3. Joep Rutten
HSV Leudal, Heythuysen

Uitslag Junioren Categorie A
1. Roel Reuvers
HSV Leudal, Heythuysen
2. Robin Huntjens
HSV Geulle, Geulle
3. Angelina Bassauer
HSV De Hering, Schinveld

Uitslag Individueel
1. Eddy van den Hoogen
HSV Venbergen, Valkenswaard
2. Johan Heugten
HSV St. Jan, Echt
3. Paul Kitzen,
HSV De Snoek, Susteren

Uitslag Junioren Categorie B
1. Juul Slabbers
HSV St. Petrus, Linne
2. Randy Roumen
HSV Ons Genoegen, Roermond
3. Youri van Lieshout
HSV De Noordervaart, Meijel

Uitslag Korpsen
1. HSV Leudal, Heythuysen
2. HSV Venbergen, Valkenswaard
3. HSV St. Petrus, Linne

Uitslag Junioren Categorie C
1. Thomas Heinrichs
HSV De Hering, Schinveld
2. Teun Jansen
HSV De Karper, Lomm
3. Stefan Gommans
HSV De Forel, Reuver
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4. Adviezen en begeleiding
Heerlijke visrechten
Bij heerlijke visrechten is het visrecht in eigendom bij
een particulier of een natuurbeschermingsorganisatie
en niet zoals doorgaans bij de eigenaar van het water.
De Maas is een lappendeken aan visrechten waarbij
een groot deel bestaat uit heerlijke visrechten. De
huurovereenkomsten met de eigenaren van deze
heerlijke visrechten zijn jarenlang niet geactualiseerd
vanwege de automatische verlenging van rechtswege.
Samen met de diverse eigenaren van heerlijke
visrechten zijn de oude huurovereenkomsten geactualiseerd en opnieuw afgesloten.

Wedstrijdtrajecten
Het reguliere maaibeheer van oevers beperkt zich
de laatste jaren tot oeverstroken waar door te
hoge oeverbegroeiing wateroverlast kan ontstaan.
Daarnaast worden de oevers vaak beheerd door
de inzet van grazers. Dit resulteert in een ruige
begroeiing met struikvorming. Met name op
wedstrijdtrajecten is deze nieuwe vorm van beheer
funest omdat de toegankelijkheid en bereikbaarheid
sterk wordt belemmerd. Op twee wedstrijdtrajecten,
te weten de Bunkerhaven te Maasbracht en
de westoever Lateraalkanaal, laat Sportvisserij
Limburg de oever maaien om de toegankelijkheid

en bevisbaarheid tijdens wedstrijden te verbeteren.
De lang gekoesterde wens om het wedstrijdtraject
van het Lateraalkanaal te verlengen met een
kilometer, zodat een internationaal wedstrijdparcours
ontstaat, is nog steeds geen werkelijkheid geworden.
Aan Rijkswaterstaat is op verschillende echelons
gevraagd medewerking te verlenen aan de realisatie
van het internationale wedstrijdparcours. Dit bleef
helaas vooralsnog zonder succes. Vanwege het
grote belang om in Zuid-Nederland ook Europeseof Wereldkampioenschappen te kunnen organiseren
zal Sportvisserij Limburg bij Rijkswaterstaat blijven
aandringen deze wens te realiseren.

Karperproject
Door een aantal karpervissers is de werkgroep
Limburg van Karper Sportvisserij Nederland (KSN)
geformeerd. Op basis van een projectvoorstel van
de werkgroep heeft Sportvisserij Limburg de uitzet
van spiegelkarpers in het traject Born-Maasbracht
van het Julianakanaal mogelijk gemaakt. Eind 2014
is op basis van de analyse van vangstmeldingen
geconcludeerd dat de karperuitzet een positieve
impuls heeft gegeven aan het karperbestand in het
Julianakanaal.
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Kweekvis

Aalscholvers

Sportvisserij Limburg wil bevorderen dat vis uit de
grote rivieren, zogenaamde wildvang, niet meer door
aangesloten verenigingen in hun visvijvers wordt
uitgezet. Aan wildvang kleven twee grote nadelen:
de visstand in de grote rivieren wordt verder
uitgedund en wildvang van stromend water heeft een
sterftepercentage tot 80% op stilstaande wateren.
Om het uitzetten van kweekvis te bevorderen is door
Sportvisserij Limburg een subsidieregeling ontwikkeld
om bij een selectief aantal viskwekers kweekvis aan
te kopen.

Veel hengelsportverenigingen met eigen viswater
zoeken oplossingen voor de predatie van aalscholvers
op de visstanden in hun visvijvers. Omdat de
aalscholver een beschermde status heeft, is het
actief verjagen van aalscholvers niet toegestaan. Het
passief weren of belemmeren van foerageren op vis
door aalscholvers is wel toegestaan. De afgelopen
jaren is ervaring opgedaan met een aantal van deze
passieve vormen van het weren van aalscholvers
gedurende het winterseizoen. Voorbeelden hiervan
zijn het spannen van draden over het viswater, het
maken van orkageluiden onderwater, het aanleggen
van kunstmatige schuilmogelijkheden onderwater en
de uitzet van minder predatiegevoelige vissoorten. Al
deze afzonderlijke maatregelen hebben in meer of
mindere mate goede effecten op het foerageergedrag
van aalscholvers. Gebleken is dat een combinatie
van maatregelen nog betere resultaten oplevert.
Door meerdere methodes naast elkaar toe te
passen wordt het foerageren door aalscholvers
op afgesloten wateren onaantrekkelijk gemaakt,
waardoor aalscholvers naar makkelijker te bejagen
wateren gaan. Naast deze praktische aanpak heeft
Sportvisserij Nederland de stap gezet om discussie
over de beschermende status van aalscholvers op
de politieke agenda van de Europese Unie in Brussel
te krijgen. Deze stap was noodzakelijk nadat de
landelijke politiek bij een vergelijkbaar verzoek had
aangegeven dat het aalscholvervraagstuk eerst
binnen de Europese Unie beantwoord dient te
worden.

Sportvisserijtellingen
Om een verantwoord beheer te voeren, is het
belangrijk inzicht te hebben in de hengeldruk op
het viswater en de visstand. Dit inzicht is nodig
ten behoeve van de belangenbehartiging, zodat
richting terreineigenaren en -beheerders kan worden
aangegeven waar sportvisserijbelangen liggen en
hoe groot die belangen zijn. Het gaat daarbij om
de spreiding van sportvissers over een bepaald
gebied, het aantal vistrips, het type sportvisser en de
vangsten. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt
bij het opstellen van visplannen. In 2014 is gestart
met veldinventarisaties en tellingen vanuit de lucht
die tot halverwege 2015 zullen plaatsvinden. In de
tweede helft van 2015 zullen de resultaten van het
onderzoek worden gepresenteerd.
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Oplossingen voor
sportvisserijknelpunten
Om de oplossingen voor de geconstateerde
sportvisserijknelpunten zo breed mogelijk uit te
dragen zijn de projectgroepen ‘Grensmaas’ en
‘Maasplassen’ in het leven geroepen. Het is de taak
van deze projectgroepen om in contact te komen
met gemeentes, natuurbeheerders en overige
eigenaren van water en oeverstroken en door
middel van gezamenlijke projecten de aangedragen
oplossingen te verwezenlijken. Na een jaar van
overleg moet geconstateerd worden dat slechts
weinig wensen van de sportvisserij zijn verwezenlijkt.
Het ruimtelijk ordeningsproces is een complexe
materie waarbij veel afzonderlijke partijen een stem
hebben of beslissingsbevoegd zijn. Hierdoor worden
resultaten slechts sporadisch geboekt en lopen
processen zeer stroperig. Ondanks deze trage gang
van zaken zal Sportvisserij Limburg prioriteit blijven
geven aan de realisatie van de oplossingen voor de
sportvisserijknelpunten.

proces rondom de verplichte compensatie voor deze
visvijvers verloopt moeizaam en zal nog enkele jaren
in beslag nemen. In dit gebied ligt tevens een visvijver
die onbevisbaar is geworden omdat het waterpeil is
verhoogd door de bouw van een beverdam in de
afvoerbeek. In Zuid-Limburg is een visvijver door de
werkzaamheden in het Grensmaasproject vergraven
en maakt nu deel uit van de verlaagde Weerd van
de Grensmaas. De besluit- en planvorming voor een
nieuwe visvijver is hier wel gereed en de realisatie van
een nieuwe visvijver zal in 2015 starten. In de regio
Parkstad wordt een bestaande visvijver aangepast en
opnieuw in verkleinde vorm gerenoveerd vanwege de
aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Naast deze
bedreigingen zijn er ook kansen benut om bestaande
visvijvers, meestal met een subsidiebijdrage van
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg, te
verbeteren. Zo is in drie visvijvers de bevisbaarheid
vergroot door vissteigers te realiseren of te
renoveren. Daarnaast is bij een visvijver in MiddenLimburg het deels houten clublokaal vervangen door
een stenen gebouw. Tevens is in de regio Parkstad
een netconstructie gerealiseerd over een kweekvijver
voor vis die aalscholverpredatie voorkomt. Een niet
gesubsidieerd project betreft de aanleg van een
volledig nieuwe visvijver in Midden-Limburg als
compensatie voor een vervallen visvijver vanwege de
aanleg van de nevengeul om de stuw Roermond.

Kansen en bedreigingen voor
visvijvers
Binnen het werkgebied van Sportvisserij Limburg
liggen circa 80 visvijvers die worden beheerd
door de aangesloten hengelsportverenigingen.
Diverse verenigingen hebben te maken met deels
onvoorziene externe ontwikkelingen die langdurig
sportvisserijgebruik gaan “dwarsbomen”. In NoordLimburg vallen drie visvijvers in het plangebied van
de realisatie van nevengeul Ooijen-Wanssum. Het
19
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Karper Herpes Virus
Het Karper Herpes Virus (KHV) is een zeer
besmettelijk ziekte onder karpers en veroorzaakt
vaak hoge sterfte in een karperbestand. Het virus
openbaart zich het meest in afgesloten visvijvers
met een hoge karperbezetting. De oorzaak van de
besmetting met het KHV kan ontstaan door illegale
karperuitzet door sportvissers of door besmet
vismateriaal dat in aanraking komt met het viswater.
Een oplossing voor bestrijding van het virus in een
viswater is niet voor handen, het virus moet vanzelf
inactief worden. Een vereniging waar het virus werd
vastgesteld heeft het advies gekregen om verdere
verspreiding te voorkomen door illegale visuitzet
zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens werd de
vereniging geadviseerd haar leden voor te schrijven
het schepnet, de onthaakmat en de bewaarzak na
iedere vissessie goed in de openlucht, bij voorkeur
in de zon, te laten drogen. Aanvullend is geadviseerd
om ook het vismateriaal te ontsmetten en hiervoor
tonnen met ontsmettingsmiddel aan de waterkant te
plaatsen.
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Huurovereenkomsten gemeente
Heerlen
De gemeente Heerlen verhuurt aan vijf hengelsportverenigingen visrechten van binnen de gemeentegrens gelegen visvijvers. Jarenlang zijn deze
huurovereenkomsten van rechtswege stilzwijgend
verlengd. In samenspraak met de betreffende verenigingen en de gemeente heeft Sportvisserij Limburg
geadviseerd in de actualisering van de Heerlense
huurovereenkomsten.
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5. Communicatie
Sportvisserij Limburg heeft in 2014 sterk gefocust
op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in het
digitale landschap van vandaag de dag. Op het
gebied van online communicatie heeft Sportvisserij
Limburg het afgelopen jaar dan ook een verbeterslag
gemaakt.

Nieuwe website
Sportvisserij Limburg heeft in 2014 haar website
volledig vernieuwd. Op de eerste plaats valt hierbij
het nieuwe design op. Hierbij is meer uitgegaan van
‘touch’ (aantikken met de vinger) en ‘swype’ (scrollen
met de hand) bediening en wordt meer gebruik
gemaakt van beelden en iconen.
Daarnaast zijn de bekende sociale media geïntegreerd
in de website. Denk hierbij aan plugins voor het
inloggen en reageren op nieuwsberichten met een
Facebook account en embedded YouTube video’s.
Een derde belangrijke wijziging is dat de website
geschikt is gemaakt voor mobiel gebruik. Het aandeel
mobiele gebruikers (smartphones en tablets) groeit
de laatste drie jaar snel: van slechts enkele procenten
tot meer dan 30%. Via ‘responsive design’ wordt
de website automatisch geschaald op basis van de
resolutie van het gebruikte apparaat. Er is dus sprake
van één website in plaats van een aparte mobiele
website, hetgeen beter is voor de vindresultaten in
zoekmachines.
Sportvisserij Limburg heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om op basis van gebruikersstatistieken de inhoud van de site te optimaliseren.
Hierbij is uitgebreid gekeken naar het gebruik van de
website. Veel bezochte pagina’s hebben bijvoorbeeld
een belangrijkere plek gekregen en de navigatie is
aangepast.

Facebook
Sociale media nemen ook in de sportvisserij een
steeds grotere plaats in. Deze media hebben een
zeer groot bereik en maken persoonlijk contact
met sportvissers mogelijk. Daarom is Sportvisserij
Limburg sinds 1 januari 2014 actief op Facebook via
de pagina: www.Facebook.com/SportvisserijLB.
Door de Facebook pagina komt Sportvisserij Limburg
dichter en directer bij de sportvisser te staan en is er
sprake van tweezijdige communicatie. De Facebook
pagina biedt vele mogelijkheden om sportvissers
en anderen direct te betrekken bij het werk van de
federatie.
Via de Facebook pagina worden sportvissers op de
hoogte gehouden van de allerlaatste nieuwtjes op het
gebied van hengelsport in onze prachtige provincie.
Sportvisserij Limburg streeft ernaar om de Facebook
pagina zo informatief, interactief, vermakend en
onderscheidend mogelijk te maken. Het aantal
volgers van de Facebook pagina groeit nog steeds
gestaag. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

De vernieuwing van de website was een stap in de
verdere professionalisering van de communicatie van
Sportvisserij Limburg. De komende periode wordt er
nog hard gewerkt aan de optimalisatie van de nieuwe
website.
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5. Personalia, project- en werkgroepen
Federatiebestuur
De heer Theo Wilken			
De heer Gerard Heijthuisen		
De heer Dieter Breuer			
De heer Theo Hendriks			
De heer Thijs Belgers			
Mevrouw Cornel van Schayck		
De heer Didier Lemmens			

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid (ingaande 23 mei 2014)
Bestuurslid (ingaande 23 mei 2014)
Bestuurslid (ingaande 23 mei 2014)

Bureaumedewerkers
De heer Marc Budé			
Mevrouw Patricia Koelen			
Mevrouw Cindy Lemmens			

Beleidsmedewerker
Secretaresse, bureaucoördinator
Communicatiemedewerker

Arbitragecommissie
De heer Jan Jörissen 			
De heer Tjeu Cox 			
De heer Nic Lammers 			
De heer Thijs Killaars 			
De heer Gerrit Haas
De heer Jo Smeets
Decoratiecollege
De heer Thijs Killaars 			
De heer Dieter Breuer 			
De heer Hans Van den Akker 		
De heer Chris Arets 			
De heer Jef Lemmens 			
De heer Henny Martens 			
De heer Jo Smeets
De heer Ger Timmermans 			
Mevrouw Patricia Koelen 			

(voorzitter, tot 23 mei 2014))
(tot en met 23 mei 2014)
(tot en met 23 mei 2014)
(voorzitter, ingaande 23 mei 2014)

(voorzitter, tot 23 mei 2014)
(voorzitter, ingaande 23 mei 2014)
(ingaande 23 mei 2014)
(ingaande 23 mei 2014)
(tot 23 mei 2014)
(tot 31 december 2014)
(ingaande 23 mei 2014)
(secretariële ondersteuning)

Projectgroep Wedstrijden			
De heer Theo Wilken 			
(voorzitter)		
De heer Gerrit Haas					
De heer Gerard Heijthuisen			
De heer Kees Kneppers				
De heer Piet Knoben 				
De heer Albert Reuvers 				
De heer Har Slabbers 				
De heer Joep Vissers
De heer Frank Vossen
Uitgifte wedstrijdvergunningen
De heer Dieter Breuer
Projectgroep Grensmaas			
De heer Theo Wilken 			
(voorzitter)		
De heer Hub Janssen
De heer Ed Vossen				
De heer Pierre Wagemans			
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Projectgroep Maasplassen
De heer Theo Wilken 			
De heer Thijs Belgers
De heer Marc Budé 			
De heer Gerrit Haas
De heer Hans Stevens
De heer Ger Timmermans
Projectgroep beleidsplan
Mevrouw Cornel van Schayck 		
De heer Marc Budé 			
De heer Theo Hendriks
Mevrouw Cindy Lemmens 			
De heer Tim Urlings (stagiair)
De heer Joseph Majoie 			

(voorzitter)
(ambtelijke ondersteuning)

(voorzitter)
(ambtelijke ondersteuning)
(secretariële ondersteuning)
(adviseur Huis voor de Sport Sittard)

Projectgroep “Actiecomité Waterkracht”
De heer Fred Bloot
De heer Thijs Belgers
De heer Marc Budé 			
(ambtelijke ondersteuning)
Mevrouw Ria Janssen
De heer Gerard de Laak
De heer Franklin Moquette
Mevrouw Cornel van Schayck
Vrijwilliger cormoshop t.b.v. bestrijding aalscholvers
De heer Wiek Houba
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