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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2015. In dit verslag
treft u een samenvattend overzicht aan van de
activiteiten die in het verslagjaar namens en/of
door Sportvisserij Limburg werden geëntameerd.
Wat zich aan liet zien als een rustig verenigingsjaar,
is uitgemond in een hectisch en druk jaar voor alle
betrokkenen. Niet alleen kwamen er allerlei zaken
en activiteiten gepland en ongepland op ons bordje
en daardoor binnen ons aandachtsveld, ook moest
het bestuur alle zeilen bijzetten om het beleidsplan
van de federatie voor de komende jaren af te
ronden. Daarnaast vroeg het nieuwe beleidsplan van
Sportvisserij Nederland onze aandacht.
Dankzij de inzet van alle bestuursleden, onze
vrijwilligers en onze bureaumedewerkers is het
toch gelukt om het zeil in top te zetten. Op deze
plaats wil ik alle betrokkenen daar hartelijk voor
bedanken. Dit betreft natuurlijk ook de diverse
verenigingsbestuurders welke wij tijdens onze
activiteiten en overleggen mochten treffen. We
zien dat de externe contacten, met overheden en
natuurorganisaties, ook steeds beter beginnen te
lopen.
Sportvisserij Limburg heeft haar nieuwe voortschrijdend beleidsplan “Samen Beleven” gereed om
in mei 2016, door de algemene ledenvergadering
formeel te kunnen worden vastgesteld. Dit
beleidsplan geeft richting aan onze werkzaamheden.
Daarnaast geeft het de beleidsterreinen weer, die de
komende jaren ter hand zullen worden genomen.
Ik kan u het lezen en daarnaar handelen dan ook
gaarne aanbevelen.

Een van de belangrijke punten die in het jaarverslag
aan bod komt betreft het aantal VISpashouders.
De leden van onze leden. Ondanks negatieve
voorspellingen, is het aantal VISpashouders, onder
andere door de vergrijzing in Limburg, in 2015 met
90 leden toegenomen. Hierdoor kwam het totale
aantal leden op 31.177. Voorwaar een enorm aantal.
Maar analyseren we de cijfers nog eens, dan zien we
dat het aantal jeugdleden, schrikbarend terugloopt
met ruim 214 jeugdleden minder dan afgelopen jaar.
Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst van de
hengelsport in Limburg. Wij, Sportvisserij Limburg,
zullen ons in samenwerking met vele betrokkenen,
dus ook met overheden en met de besturen van
hengelsportverenigingen, moeten beraden hoe
wij in het licht van ons nieuwe beleidsplan deze
problematiek gaan en willen aanpakken. Het is “vijf
voor twaalf”. Dit probleem is niet van vandaag op
morgen opgelost, maar we zullen hier de komende
jaren veel aandacht en tijd aan moeten schenken. Ik
heb er alle vertrouwen in dat het ons, samen met u,
zal lukken. Vissen is een sport en een ware beleving
welke men niet wil missen.
Theo J.M. Wilken MLD
Voorzitter
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1.

De federatie

Het bureau

Federatiedag

Het aantal contracturen van Cindy Lemmens werd
uitgebreid. Tim Urlings liep stage en rondde in juli zijn
opleiding Sport en Bewegingseducatie aan de Fontys
Hogeschool met goed gevolg af. Hij heeft gedurende
een periode van 10 maanden onderzoek naar de
doelgroep jeugd binnen de verenigingen gedaan.
Na het afronden van zijn stageopdracht heeft Tim
Urlings gedurende twee maanden in het kader van
het Sportvisserijonderzoek langs de Maas enquêtes
onder sportvissers gehouden.

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 26 september werd de dag hengelend
doorgebracht bij Forellenvijver Heioord in Neeritter.
Er werd door de meeste deelnemers flink wat forel
gevangen. Uiteindelijk wisten Gerard Heijthuisen en
Albert Reuvers de meeste forellen te vangen. Ter
afsluiting van deze geslaagde federatiedag werd van
een warm buffet genoten.

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 over de toe
te kennen decoratie. In 2015 is door de leden van het
Decoratiecollege kritisch gekeken naar het opstellen
van duidelijke criteria, zodat aan de hand van de
opgestelde richtlijnen op correcte wijze inzichtelijk
wordt gemaakt voor welke speld een gedecoreerde
in aanmerking komt. De aanvraagformulieren zijn
aangepast, zodat het voor de aanvragende vereniging
eenvoudiger is om alle relevante zaken te vermelden.
In het jaar 2015 werden de navolgende zilveren en
bronzen decoraties verstrekt.

Zilver
April 2015
November
November
November
November
November
November

2015
2015
2015
2015
2015
2015

De
De
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

J. Cox
H. Vinken
H. Bijlmakers
R. van Geel
A. Scheers
R. Verhijden
W. Verhijden

HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV

De
De
De
De
De
De
De

Blauwe Sopper, Swalmen
Maashoek, Steyl
Lou, Heel,
Lou, Heel
Lou, Heel
Lou, Heel
Lou, Heel

Brons
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
December 2015

De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer

L. Kostjens
H. Lambrichts
H. Snackers
P. Wilms
A. Bos

HSV
HSV
HSV
HSV
HSV

De Zonnebaars, Meers
De Zonnebaars, Meers
De Zonnebaars, Meers
De Maashoek, Steyl
Gemeente Venlo
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Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij
Limburg vond plaats op vrijdag 29 mei in Congrescentrum Het Forum te Roermond. Op de agenda
stonden reguliere punten zoals: het vaststellen van
het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting.
Daarnaast werd de BOA-inzet geëvalueerd.
De volgende regelingen werden vastgesteld:
- subsidieregeling kweekvis;
-	aangepaste subsidieregeling aangesloten
verenigingen en VBC’s voor verbetering
sportvisserijmogelijkheden.
Theo Wilken en Dieter Breuer werden herbenoemd
als bestuurslid. Tevens werd het rooster van
aftreden vastgesteld evenals het Beleidsplan
“Naar Buiten” van Sportvisserij Nederland. Tot slot
werd het team van HSV Leudal gehuldigd naar
aanleiding van het behalen van de 1e plaats tijdens
het Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen
voor Korpsen in 2014 en werd aan dit team
tevens de Waarderingsprijs voor Buitengewone
Hengelsportactiviteiten toegekend. De vergadering
werd door vertegenwoordigers van 37 verenigingen
bezocht.
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2015
Inkomsten		Uitgaven
Ontvangen afdrachten
Overige inkomsten

309.290
42.467
		
		
		
		
		
		
		
		

Personeelskosten

146.917

Huisvesting

21.733

Bestuurskosten

25.029

Organisatiekosten

42.121

Project- en werkgroepen

22.386

Huur visrechten

14.847

Viswaterbeheer / controle

25.292

Projecten

35.977

Overige inclusief afschrijvingen

15.884

Overschot

351.757

1.571

351.757

Organisatie		
Aantal aangesloten sportvissers
Waarvan aantal JeugdVISpas
Aantal aangesloten verenigingen

31.175
1.202
114

Aantal AB-leden

7

Waarvan aantal DB-leden

3

Aantal medewerkers

3
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Aantallen leden
VISpas
JeugdVISpas
Totaal VISpas
Nachtvis				toestemming
2011
2012
2013
2014
2015

28.404
28.528
29.175
29.782
29.973

1.499
1.580
1.531
1.416
1.201

29.903		
30.108		
30.706
2.684
31.198
3.267
31.175
3.855

Derde hengeltoestemming

275
431
628

In onderstaande grafieken is weergegeven hoe de ledenaantallen zich de laatste 5 jaren hebben ontwikkeld.
Vanaf 2013 zijn de Nachtvistoestemming en de Derde hengeltoestemming ingevoerd.
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2. Jeugd
Jeugdactiviteiten
Het afgelopen jaar is er door diverse verenigingen
veel aandacht besteed aan het organiseren van
jeugdactiviteiten. Er werden met succes allerlei
cursussen en wedstrijden speciaal voor de jeugd
georganiseerd. Om een totaalbeeld te kunnen
schetsen van alle Jeugdactiviteiten die plaatsvinden
in de provincie Limburg dienen verenigingen hun
jeugdactiviteiten te melden bij de federatie of
Sportvisserij Nederland. Dit gebeurt helaas te weinig.
Hierdoor ontstaat er een scheef en incompleet beeld

Limburg
Aantal actieve vismeesters
Totaal aantal vislessen
Totaal aantal kinderen bij vislessen
Totaal aantal gemelde jeugdactiviteiten
Totaal aantal kinderen bij overige jeugdactiviteiten

Landelijk
Aantal actieve vismeesters
Totaal aantal vislessen
Totaal aantal kinderen bij vislessen
Totaal aantal gemelde jeugdactiviteiten
Totaal aantal kinderen bij overige jeugdactiviteiten

over de gehouden activiteiten en initiatieven binnen
het werkgebied van Sportvisserij Limburg.
In de onderstaande tabellen zijn de cijfers van de
gemelde jeugdactiviteiten van de afgelopen vier 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 bijgesteld
worden.

2012

2013

2014

2015

2
8
227
8
157

1
13
307
10
157

2
13
298
47
829

2
17
439
29
550

2012

2013

2014

2015

41
236
5559
90
5319

58
329
7424
194
9642

63
385
8441
197
11155

64
350
8068
168
9943
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Vismeesters en vislessen

Onderzoek stagiair

Zoals de bovenstaande cijfers al aangeven zijn er bij
Sportvisserij Limburg twee opgeleide vismeesters
actief. Twee potentiële vismeesters, die afgelopen
jaar met de Cursus Vismeester startten, hebben
vanwege privéomstandigheden, zoals werk en
opleidingscursussen, helaas moeten afhaken.

In het verslagjaar heeft Tim Urlings, HBO
student aan Fontys Hogeschool Eindhoven, als
stageopdracht, zijn onderzoek naar “sportstimulering
in de hengelsport” afgerond. De onderzoeksvraag
luidde: ‘Op welke wijze kan sportvisserij Limburg
haar hengelsportverenigingen stimuleren om
meer gebruik te maken van de aangereikte
sportstimuleringsprojecten met betrekking tot de
doelgroep 8 t/m 12 jarige van Sportvisserij Limburg’.
De uitkomsten van het onderzoek zijn erg verassend.
De belangrijkste uitkomsten zijn:
1. Ondersteunen en samenwerking
	
Zoek de samenwerking bij hengelsportverenigingen
met jeugd zonder faciliteiten met hengelsportverenigingen zonder jeugd maar met faciliteiten.
Hierbij moet een modus te vinden zijn dat er meer
met en voor de jeugd gedaan kan worden.
2. Mogelijkheden en ambities
	Hengelsportverenigingen met ambitie de gelegenheid geven jeugd in te zetten desnoods van
andere hengelsportverenigingen.
3. Doelgroepsegmentatie
4. Toegankelijkheid
	Creëer geschikt jeugdwater, liefst dicht bij huis.
Denk aan slootjes en plassen in of nabij woonwijken. Soms is er water in de buurt maar zit er
geen vis en soms zijn deze wateren slecht of niet
bereikbaar (denk aan teveel riet en andere waterbeplanting). Als er water is maak de toegankelijkheid kindvriendelijk door bv. het aanleggen van
steigers. Ook hierbij kan Sportvisserij Limburg en
Sportvisserij Nederland hulp bieden.
De volledige onderzoeksresultaten kunnen opgevraagd worden bij het kantoor van Sportvisserij
Limburg.

De twee actieve vismeesters, Har Slabbers en Theo
Hendriks, hebben het afgelopen jaar gezamenlijk op
17 basisscholen vislessen en visexcursies verzorgd.
Het is een succesvolle manier om kinderen van groep
6, 7 en 8 van de basisschool, maar ook van het speciaal
en bijzonder onderwijs, kennis te laten maken met
hengelsport en de bijbehorende natuurbeleving.
De vislessen komen niet zomaar tot stand. Er is veel
ondersteuning nodig van hengelsportverenigingen,
jeugdbegeleiders en vrijwilligers. Voor veel
verenigingen blijkt dat dit een grote drempel vormt.
Toch is het mogelijk als er samenwerking wordt
gezocht met andere hengelsportverenigingen. Een
goed voorbeeld hiervan is de visles die gegeven werd
voor basisschool De Koningsspil in Thorn, die dankzij
de inzet van HSV Het Loze Vissertje uit Wessem
kon plaatsvinden. De vrijwilligers die aan een visles
hebben meegewerkt zijn over het algemeen zeer
enthousiast hierover.
Er is nog steeds veel winst te behalen in het vervolg
op de vislessen en visexcursies. Het komt nog
vaak voor dat de kinderen na afloop niet worden
uitgenodigd voor een cursus “Vissen voor Kids” bij
de plaatselijke hengelsportvereniging. Terwijl dit
soort speciale jeugdcursussen en -activiteiten juist
de ideale manier zijn om de kinderen die enthousiast
geworden zijn en interesse tonen in het sportvissen,
“te binden aan” een hengelsportvereniging. Nieuwe
jeugdleden kunnen vervolgens weer vriendjes en
vriendinnetjes meenemen naar de vereniging. Als
de vereniging dan ook nog besluit te investeren
in vervolgcursussen voor de jeugd dan zal dit het
jeugdbeleid zeker ten goede komen. Sportvisserij
Limburg speelt een belangrijke rol hierbij. Zo stelt
de federatie hengelsportmateriaal ter beschikking
en fungeert als contactpersoon tussen vereniging en
school.

Jeugdbijeenkomst 8 december 2015
Op dinsdag 8 december 2015 werd de jaarlijkse
Bijeenkomst Jeugd georganiseerd in Congrescentrum
Het Forum te Roermond. Jeugdbegeleiders, viscoaches, vismeesters, hengelsportbestuurders en
andere geïnteresseerden waren uitgenodigd om
belangrijke jeugdgerelateerde thema’s te bespreken.
Noemenswaardig is dat er ook diverse jeugdvissers
en zelfs enkele jeugdbestuurders deelnamen aan de
bijeenkomst. In een goed gevulde zaal presenteerde
Tim Urlings de onderzoeksresultaten van zijn
11
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stageopdracht. Na afloop van de presentatie was er
de gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te
stellen. Dit zorgde voor veel interactie. Vervolgens
werden de jaarcijfers gepresenteerd door Theo
Hendriks, bestuurslid van Sportvisserij Limburg met
de portefeuille jeugd. Daarna werden de aanwezigen
in groepen verdeeld en werd er gediscussieerd over
het opzetten van een jeugdbestuur bestaande uit
jongeren van 13 tot 18 jaar met een eigen agenda
en verantwoordelijkheden. Er werden veel voor- en
nadelen aangekaart door de aanwezigen. Het idee
zal in de toekomst zeker verder besproken worden,
waarbij respons vanuit de doelgroep wenselijk is. Alles
overziend was het een prikkelende en succesvolle
bijeenkomst.

Limburg Cup Jeugd
Traditiegetrouw was de maand juni een drukke
maand voor de jeugd. Fanatieke jeugdvissers hadden
in deze periode vrijwel iedere week wel een dag in
de agenda omcirkeld staan waarop er een wedstrijd
gevist kon worden. Zo werden er in Noord-, Zuiden Midden-Limburg de diverse wedstrijden van de
voorrondes en de finale van de Limburg Cup Jeugd
gevist.

12

De wedstrijden van de Limburg Cup Jeugd vormden
de ideale gelegenheid voor jeugdvissers om met
wedstrijdvissende leeftijdgenoten van andere
verenigingen in contact te komen. De jonge vissers
gingen de competitie graag met elkaar aan en
stonden na afloop van een wedstrijd vol spanning
de vangsten van de andere deelnemers te bekijken.
Ook werden er voor en na de wedstrijden veel
visverhalen uitgewisseld. Zowel de competitiedrang
als de vriendschappelijke sfeer kwamen bovendrijven
tijdens deze wedstrijden.
In aanloop naar de spannende finale gaf Sportvisserij
Limburg namens HSV St. Petrus Leeuwen alle
deelnemers toestemming om in het kader van
de Limburg Cup Jeugd te mogen vissen in de
Schippershaven te Roermond. Veel jeugdvissers
maakten gebruik van deze speciale oefenvergunning
om het parcours te verkennen en te ervaren hoe
het is om te vissen in de Schippershaven. Door
gebruik te maken van de oefenvergunning konden
de deelnemende jeugdvissers alvast flink trainen bij
het wedstrijdwater en zich optimaal voorbereiden op
de finalestrijd. Dat zorgde ook voor een boost in het
zelfvertrouwen.

Jaarverslag 2015 Sportvisserij Limburg

Op zaterdag 27 juni was het dan eindelijk zover! De
dag van de grote finale van de Limburg Cup Jeugd
was aangebroken. Een spannende dag, waarop alle
deelnemers zich van hun beste kant wilden laten
zien, want op die dag goed presteren, betekent
automatisch ook kwalificatie voor het NK Jeugd. Voor
de vissers die voor de eerste keer meededen, was
het natuurlijk extra spannend. Er werd drie uur lang
in opperste concentratie gevist en alles werd uit de
kast gehaald om zoveel mogelijk vis te vangen.
Uitslag Limburg Cup Jeugd Categorie C
1. Teun Janssen
HSV De Karper, Lomm
2. Stefan Gommans
HSV De Forel, Reuver
3. Thomas Heinrichs
HSV De Hering, Schinveld
Uitslag Limburg Cup Jeugd Categorie B
1. Joep Cox
HSV ’t Bliekske, Horst
2. Bob Peeters
HSV Heksenberg, Heerlen
3. Aron Heidstra
HSV Heksenberg, Heerlen
Uitslag Limburg Cup Jeugd Categorie A
1. Danny Flipsen
HSV De Noordervaart, Meijel
2. Juul Slabbers
HSV St. Petrus, Linne
3. Martijn Muurmans
HSV De Ruisvoorn, Helden

aanbod en vonden het maar moeilijk kiezen tussen
de grote variëteit aan dobbers.

Trainingsdag Team Limburg
Op zaterdag 22 augustus 2015 werd er door Sportvisserij
Limburg een intensieve trainingsdag georganiseerd
voor jeugdvissers die zich gekwalificeerd hadden voor
het NK Zoetwatervissen Junioren dat op 5 september
plaatsvond aan de Urkervaart bij Tollebeek. Door
middel van de trainingsdag werden de jonge
wedstrijdvissers optimaal voorbereid om het NK. Er
werd hard getraind en de jeugdvissers kregen zo de
kans om het wedstrijdwater alvast goed te verkennen
en verschillende technieken uit te proberen. De
jeugdvissers kregen veel tips en aanwijzingen van
leden van de Projectgroep Wedstrijden. Daarnaast
kregen de jeugdvissers allemaal een leefnet en een
speciaal ontworpen T-shirt en cap van Sportvisserij
Limburg. Het teamgevoel groeide sterk tijdens deze
leerzame dag.
De intensieve training wierp zijn vruchten af tijdens
het NK Zoutwatervissen Junioren. Er werden dit jaar
opvallend goede resultaten geboekt. De jeugdvissers
van Team Limburg zetten zich voor de volle 100%
in tijdens dit spannende NK. Siem Dorssers van HSV
Leudal uit Heythuysen leverde een topprestatie en
won het goud in categorie B. De nieuwe Nederlands
Kampioen wist 5.652 gram vis ter weging aan te
bieden. In categorie C veroverde Daan van Wylick van
HSV De Karper uit Lomm het zilver met 2.990 gram.

Voorzitter Theo Wilken overhandigde alle winnaars
een mooie wisseltrofee en het bekende Delfts blauwe
winnaarsbord. Een medaille en een bos bloemen
mochten natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast
kregen alle deelnemende jeugdvissers ook nog een
gloednieuwe Sportvisserij Limburg cap.
Dieter Breuer, secretaris van Sportvisserij Limburg,
had nog een leuke verrassing voor de jeugdvissers.
Tijdens het opruimen had hij ruim 950 dobbers
verzameld! Alle deelnemende jeugdvissers mochten
dobbers uitkiezen uit deze grote verzameling. De
jeugdvissers maakten met plezier gebruik van dit
13
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Masterclass U14, Nationale U14-Dag en Internationale U14 Clinic
Op zondag 19 april 2015 vond voor de eerste keer
de door Sportvisserij Limburg georganiseerde voor
Masterclass U14 bij visvijver ‘De Donk’ in Meijel
plaats. Jong talent kreeg hierbij de mogelijkheid
om zichzelf in de kijker te vissen en om van top
wedstrijdvissers, de masters, Dieter Friederichs
en Ramon Pasmans te leren. Kennismaking en
talentherkenning stonden deze dag centraal.
Een groep fanatieke vissers onder de 14 jaar die
zich het afgelopen jaar wisten te plaatsen voor
het NK Junioren waren voor deze Masterclass
uitgenodigd. Zes jonge getalenteerde sportvissers
met een grote passie voor het (wedstrijd)vissen
grepen deze kans met beide handen aan.
Onder leiding van de Limburgse masters Dieter
Friederichs en Ramon Pasmans werden de vissers
gecoacht en kregen ze de fijne kneepjes van het
‘vak’ geleerd. Er werd geen wedstrijd gevist, maar
er was een leuk en uitdagend dagprogramma
samengesteld. Daarnaast gaven de masters veel
tactische tips.
Alle zes talenten werden geselecteerd om door
te stromen naar de Nationale U14-Dag van
Sportvisserij Nederland, die plaatsvond aan de
Arkervaart in Nijkerk. Uiteindelijk namen ruim 30

jeugdvissers deel, waaronder de volgende vijf
Limburgse vistalenten: Keanu Franssen, Stéfan
Gommans, Raf Dorssers, Teun Janssen en Daan
van Wylick. De enerverende clinic was voor de
bondscoaches een ideale gelegenheid om jong
talent uit heel Nederland te scouten.
De Limburgse jeugdvisser Teun Janssen, van HSV
De Karper uit Lomm, wist zich vervolgens zelfs
te plaatsen voor de Internationale U14 Clinic van
Sportvisserij Nederland, waar slechts plek was voor
een handjevol uitermate talentvolle jeugdvissers.
De clinic werd gevist bij visvijver ‘De Maatjes’ in het
Belgische Nieuwmoer. Iedere jeugdvisser werd één
op één gekoppeld aan een ervaren wedstrijdvisser.
Dit om zo veel mogelijk te kunnen leren van deze
toppers. Zo werd Teun Janssen gekoppeld aan zijn
grote idool, bondscoach Jan van Schendel.
Uit de talentenclinics bleek dat we in Limburg
over zeer getalenteerde jeugdvissers beschikken.
Sportvisserij Limburg wil dan ook graag op de
ingeslagen weg verder gaan en ook in 2016 een
Masterclass U14 organiseren.

14
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3. Federatieve Projecten
Beleidsplan
Sportvisserij Limburg is reeds in 2014 gestart met
de voorbereidingen van een nieuw beleidsplan. De
landelijke koepel Sportvisserij Nederland vernieuwde
in het verslagjaar ook haar beleidsplan. De landelijke
samenwerking wordt gezien als één van onze sterke
punten. Een goede voorbereiding en afstemming
van beide beleidsplannen is dan ook van groot
belang voor de kracht van de gehele organisatie.
Enkele bestuursleden en bureaumedewerkers van
Sportvisserij Limburg gingen in beide werkgroepen
actief met de beleidsplannen aan de slag.
De Werkgroep Beleidsplan van Sportvisserij
Limburg, bestaande uit enkele bestuursleden en
stafmedewerkers, is in 2015 onder leiding van
een organisatieadviseur van het “Huis voor de
Sport” verder gegaan met de uitkomsten van de
regiobijeenkomsten en de sterkte-zwakte analyse
van 2014. De belangrijkste aandachtspunten zijn
in concrete doelen omgezet en deze doelen zijn
ondergebracht in vijf beleidsvelden: Financiën,
Organisatie en Maatschappelijke Rol, Promotie,
Aanbod, Viswater en Controle. Deze beleidsvelden zijn
door de werkgroep in het nieuwe beleidsplan duidelijk
beschreven. Bovendien hebben de actiepunten die
uit de doelen voortvloeien allemaal een startpunt
meegekregen. Een van de gevolgen van het nieuwe
beleidsplan is dat er nieuwe projectgroepen nodig
zullen zijn om met de actiepunten aan de slag te
gaan. Het organogram van de organisatie is daarop
aangepast. Ook heeft de werkgroep de missie en de
visie van de organisatie verscherpt. Zo kan er beter
richting en uitvoering gegeven worden aan alle taken,
die nodig zijn om de belangen van de sportvisserij
in Limburg te behartigen. Het conceptbeleidsplan
is voor inspraak toegestuurd naar alle aangesloten
hengelsportverenigingen.
Daarnaast is het uitvoerig toegelicht en besproken
tijdens de drie regiobijeenkomsten in het najaar
van 2015. Aan de hand van alle opmerkingen is het
conceptbeleidsplan verbeterd en aangepast. Het
beleidsplan is nu gereed om te worden vastgesteld in
de Algemene Ledenvergadering van 2016.

Waterkrachtproblematiek in Limburg
In 2015 heeft de minister de vergunning verleend
voor de nieuw te bouwen waterkrachtcentrale in
de Maas bij de stuw van Borgharen. Hier tegen zijn
door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg
zienswijzen ingediend, die helaas niet hebben geleid
tot opschorting of aanpassing van de vergunning. Dit
alles in volledige tegenspraak met de aangenomen
motie in de Tweede Kamer in 2014 waarin is
vastgelegd dat de bestaande waterkrachtcentrales in
de Maas bij Linne en Lith zouden worden aangewezen
als proeflocaties van nieuwe technieken.
In totaal zouden er zelfs vijf nieuwe waterkrachtcentrales in de Maas kunnen worden toegestaan, die
echter niet meer schade aan paling en zalm mogen
veroorzaken dan 0,1 procent per centrale. De in
2014 door de overheid in haar toetsingskader voor
waterkrachtcentrales vastgestelde 10% norm voor
maximale schade over de gehele Maas zal hiermee
opgerekt kunnen worden tot 10,5%. Dit terwijl de
huidige waterkrachtcentrales in de Maas bij Linne en
Lith nu al samen ongeveer 50% van alle trekkende
zalmsmolts en schieralen in de Maas doen omkomen.
Aangezien de sportvisserij-organisaties geen enkel
vertrouwen hebben in de viswerende installaties en
vispassage bij de nieuw te bouwen waterkrachtcentrale
bij Borgharen is opnieuw de gang naar de rechter
gemaakt. De zaak zal dienen in 2016.
Naast de plannen voor nieuwe waterkrachtcentrales in
de Maas zijn ook plannen ontwikkeld om de voormalige
Kruitmolen in de Geul bij Valkenburg te renoveren.
15
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Sportvisserij Limburg heeft hiertoe al in 2014 contact
opgenomen met het waterschap Roer en Overmaas om
stuwing van de Geul op deze plek te voorkomen. Het
waterschap heeft een extern bureau opdracht gegeven
een rapport te schrijven over deze aangelegenheid,
om mede hierop gebaseerd een eigen notitie op te
stellen over hoe om te gaan met cultuurhistorische
monumenten. Eind 2015 was dit externe rapport
nog niet beschikbaar. Nu de stand van de beekforel,
waarvoor de Geul in vroegere jaren bekend was, zich
begint te herstellen als gevolg van de inspanningen van
de Stichting Visstandsbeheer Commissie Geul & zijbeken
is blijvende alertheid op ongewenste ontwikkelingen,
die schade aan de visstand veroorzaken, noodzakelijk.

Project Grensmaas Gezond
Al lange tijd baart de toestand en de toekomst van
de Grensmaas de sportvissers zorgen, niet alleen in
Limburg maar ook daarbuiten. De Grensmaas is een
voor Nederlandse begrippen unieke, snelstromende
rivier. Inmiddels begint de uitvoering van de
Maaswerken zijn beslag te krijgen in het zuidelijke
deel. Naast het verdwijnen van grind dat juist voor
paaibedden van barbeel van belang is, werden ook
negen grinddrempels aangelegd in de zomerbedding
om verdroging van natuurgebieden aan Belgische
zijde tegen te gaan. Op deze manier gaat echter
ook de stroming uit de rivier en gaan zuurstofrijke
paaibedden met mogelijkheden tot opgroei voor
stroomminnende vis verloren.
De Projectgroep Grensmaas Gezond is door Sportvisserij Limburg in het leven geroepen om het herstel
van een gezond biotoop voor stroomminnende
vissen in de Grensmaas te bevorderen. Om te
beginnen zijn alle knelpunten geïnventariseerd
en in hun samenhang geanalyseerd. Daarnaast is
de Grensmaas-problematiek onder de aandacht
gebracht van Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg
en andere natuurorganisaties. Er is een projectplan
geschreven, een artikel over de Grensmaas in
‘De Vliegvisser’ verschenen, een kennisdocument
opgesteld over de grinddrempels en er is een
nieuwsbrief uitgegaan naar de vele partijen die zich
met de Grensmaas bezighouden. Het doel is om
meerdere partijen, ook de Belgische, aan ons project
te binden en tegelijkertijd de recreatieve sportvisserij
te laten meeprofiteren van kansen bij de toekomstige
inrichting van de Maasvallei.
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Controle en handhaving Visserijwet
De controle op de naleving van de Visserijwetgeving
is door de federatie ook in dit verslagjaar wederom
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 en is belast met het
toezicht op en de opsporing in het kader van onder
andere de Flora- en faunawet en de Visserijwet.
De uitrusting die de Brigade voor deze taken ter
beschikking heeft, bestaat uit enkele motorvoertuigen
(vier-maal-vier) en een surveillanceboot. In het
verslagjaar is, conform een door het provinciaal
bestuur in 2014 genomen besluit, de uitrusting
uitgebreid met een surveillanceboot met overdekte
kajuit, zodat de handhavers ook bij slechte
weersomstandigheden beschut voor regen en
wind hun taak op een comfortabele wijze kunnen
uitoefenen. Deze gloednieuwe surveillanceboot werd
in februari te water gelaten De reeds aanwezige
surveillanceboot heeft vervolgens een ligplaats in
Noord-Limburg gekregen. De controles op de wateren
zijn hierdoor geïntensiveerd.
Het aantal controle-uren in de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie voor controles gedurende
de zogenaamde “randen van de nacht” op de door
Sportvisserij Limburg aangewezen viswateren waar
nachtvissen is toegestaan, is voor het verslagjaar
uitgebreid van 60 naar 80 uren. Daarmee is het totaal aantal gecontracteerde controle-uren op 600
uren gebracht. Ook dit jaar is de opbrengst van de
verkochte Nachtvistoestemmingen en Derde Hengelvergunningen aangewend voor de bekostiging van
genoemde extra inzet. In 2015 zijn 827 uren ingezet
door de Groene Brigade ten behoeve van Sportvisserij Limburg.
Met de Groene Brigade is overeengekomen dat zij met
ingang van 2015 de resultaten van de uitgevoerde
controles registreren in het landelijke BOA Registratie
Systeem (BRS). Daardoor is het mogelijk om een
totaaloverzicht te genereren van de controles van
de Groene Brigade. Dit systeem biedt tevens de
mogelijkheid om resultaten te vergelijken met die
van overige federaties.
In het verslagjaar heeft de Groene Brigade diverse
onregelmatigheden en overtredingen geconstateerd
die herhaaldelijk voorkwamen. Zo heeft de Groene
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Brigade regelmatig opgetreden tegen het vissen
met levend aas. Dit ondanks het hoge boetebedrag
hiervoor. Vooral het gebruik van zwartbekgrondels is
hierbij erg in trek bij het vissen op de meerval.
Bij het hebben van een Nachtvistoestemming wordt
vaak ervan uitgegaan dat deze op alle wateren
geldig is. De Groene Brigade heeft regelmatig
geconstateerd dat het niet duidelijk is voor vissers,
voornamelijk buitenlandse vissers, waar het wel
of juist niet is toegestaan om te nachtvissen. De
Groene Brigade heeft hierin een adviserende rol. Er
dient dus meer aandacht te worden besteed aan de
Nachtvistoestemming en vooral de wateren waarop
deze geldig is.
De Groene Brigade constateert dat bootvissers in het
algemeen slecht op de hoogte zijn van de wettelijke
regels op het water. Het komt nog regelmatig voor
dat bootvissers worden ‘betrapt’ op het invaren
van wateren waar dit niet is toegestaan. Het
boetebedrag voor dit strafbare feit bedraagt € 340.
Het invaarverbod heeft betrekking op risicogebieden
en veiligheid. Bij constatering wordt dan ook niet
gewaarschuwd, maar strafrechtelijk opgetreden.
Verder is gebleken dat vissers vaak niet op de hoogte
zijn van het verschil in regelgeving tussen het vissen
met een belly boat met en zonder buitenboordmotor.
Een belly boat met buitenboordmotor wordt gezien
als een klein schip waarop de artikelen uit het
Binnenvaartpolitiereglement van toepassing zijn
(plaats op de vaarweg voor kleine schepen). Een
belly boat zonder buitenboordmotor is geen schip,
maar vergelijkbaar met een luchtbed of autoband
(uit de vaarweg met scheepvaartverkeer blijven).
Er wordt niet meer in waarschuwende zin, maar
strafrechtelijk opgetreden bij het niet naleven van
de verboden op het maken van een kampvuur en
het barbecueën. Het hebben van open vuur en
barbecueën blijft, ten aanzien van de handhaving,
een discussiepunt. Ter plaatse is open vuur in een
vuurkorf, op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening, vaak toegestaan. Desalniettemin
is dit in strijd met de voorwaarden van de
rechthebbende op het visrecht. Ten aanzien
van het barbecueën, bestaat eveneens een
tegenstrijdigheid. Iemand die aan het vissen
is mag namelijk niet barbecueën volgens de
geldende voorwaarden terwijl dit wel geoorloofd
is voor iemand die niet aan het vissen is.

In 2015 zijn er enkele meldingen binnengekomen
met betrekking tot visstroperij met netten of fuiken.
Er is gericht onderzoek gedaan naar de aanwezigheid
daarvan, waarbij tevens op enkele locaties is gedregd.
De genoemde vistuigen zijn echter niet aangetroffen.
Voor de naleving van de Visserijwetgeving hebben 939
interventies van de Groene Brigade plaatsgevonden
welke de volgende acties omvatten:
Controle
Strafrechtelijk (proces-verbaal)
Waarschuwingen

742
117
80

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de Groene
Brigade 197 situaties heeft aangetroffen waarin de
betreffende sportvisser de wettelijke voorschriften
heeft overtreden. Dit is ongeveer 27% van het aantal
uitgevoerde controles en duidt op een toename van
ruim van ruim 9% ten opzichte van het jaar 2014.
Sportvisserij Limburg zal, gelet op de aard van de
vastgestelde overtredingen, de Groene Brigade,
BOA’s, politie en verenigingscontroleurs blijven
aansporen om in onderlinge samenwerking hiertegen
op te treden.
Op initiatief van Sportvisserij Nederland hebben op
20 en 21 juni extra controleacties Visdocumenten
plaatsgevonden in de vorm van gezamenlijke
Landelijke Controledagen. Aan deze acties hebben
op uitnodiging van Sportvisserij Limburg de diverse
samenwerkingsverbanden op het gebied van Controle
en Handhaving alsmede de verenigingscontroleurs
actief deelgenomen. De resultaten daarvan waren
echter minimaal. Het voornemen bestaat om ook het
komende jaar deze controledagen te organiseren.
In 2015 is door de federatiecontroleur en tevens
portefeuillehouder Controle en Handhaving deelgenomen aan een drietal door Sportvisserij Nederland
gehouden Landelijke Controledagen in Bilthoven.
Deze bijeenkomsten hebben tot doel het uitwisselen
van informatie met collega federaties en Sportvisserij
Nederland.
Tevens heeft de federatiecontroleur deelgenomen aan
een middag-avond patrouille met de Groene Brigade.
Deze patrouille werd uitgevoerd met de nieuwe
surveillanceboot op de Maas en de Maasplassen.
17
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4. Wedstrijden
Beleidsplan Wedstrijden:
Als Team Naar De Top
Op 6 juni 2015 werd door de Algemene
Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland het
beleidsplan Wedstrijden ‘Als Team naar de Top’
vastgesteld. De uitvoering van dit plan brengt vele
consequenties en uitdagingen met zich mee om de
wedstrijdsport voor meer vissers aantrekkelijker
te maken en zowel de breedte als de topsport te
stimuleren.
Daarom organiseerde Sportvisserij Limburg op
vrijdag 9 oktober 2015 een bijeenkomst hierover
in Congrescentrum Het Forum te Roermond. Alle
geïnteresseerden binnen de federatie kregen zo de
gelegenheid niet alleen kennis te nemen van dit plan
en de gevolgen voor de wedstrijdsport, maar ook
de inhoud te laten verduidelijken en te discussiëren
over welke uitdagingen dit plan kan hebben voor het
individuele lid en voor de vereniging als organisator.
Sportvisserij Limburg zal in samenwerking met
de diverse verenigingen en wedstrijdvissers een
wijze van handelen uitwerken, om zo veel mogelijk
wedstrijdvissers te bereiken en aan de hand van het
gekozen model als team zo veel mogelijk succes te
realiseren.
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Federatief Clubkampioenschap
Sportvisserij Limburg organiseerde dit verslagjaar voor
het eerst het Federatief Clubkampioenschap. Tijdens
de voorronde, die door de deelnemende verenigingen
zelf werd georganiseerd, bleek al snel dat het vissen
in teams voor een gevoel van saamhorigheid en mooie
wedstrijden zorgde. Daarnaast leerden de deelnemers
tijdens de voorronde ook andere verenigingen beter
kennen.
Na een enerverende voorronde wisten HSV St.
Petrus uit Linne, HSV De Noordervaart uit Meijel en
het combinatieteam HSV Willem Barendsz / HSV De
Eendracht een finaleplek te bemachtigen. Deze finale
werd door Sportvisserij Limburg in overleg met de
gekwalificeerde verenigingen georganiseerd en vond
plaats op zaterdag 25 juli aan de Noorderlaanvijver
van HSV St. Petrus in Weert. De deelnemende
wedstrijdvissers keken vol spanning uit naar de
finaledag. De weerswaarschuwingen (het KNMI
had code oranje tot rood afgegeven) hielden deze
fanatieke teams niet tegen om de strijd aan te
gaan. De deelnemers waren vastberaden om een
zo hoog mogelijke plek voor hun team te veroveren.
HSV De Noordervaart uit Meijel werd uiteindelijk
Clubkampioen Sportvisserij Limburg 2015 en won het
prijzengeld van maar liefst € 500.
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Uitslag Federatief Clubkampioenschap
1. HSV De Noordervaart uit Meijel met 56 punten
2. HSV St. Petrus uit Linne met 55 punten
3.	HSV Willem Barendsz / HSV De Eendracht met 28
punten
Collega federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland
organiseert ook al een aantal jaren het Federatief
Clubkampioenschap. Op zaterdag 10 oktober
visten de winnende teams van beide federaties,
HSV De Noordervaart uit Meijel en HSV De
Baroniesche Hengelaars uit Breda, tegen elkaar
om het Kampioenschap van Zuid-Nederland. In
overleg tussen de verenigingen werd besloten deze
spannende wedstrijd in Breda te vissen. Uiteindelijk
won HSV De Baroniesche Hengelaars. Sportvisserij
Limburg en Sportvisserij Zuidwest Nederland hadden
samen een trofee beschikbaar gesteld voor de
winnende vereniging. Sportvisserij Limburg hoopt dat
deze wedstrijd het begin van een mooie traditie is.

Selectiewedstrijd Feeder
De Selectiewedstrijd Feeder werd in het verslagjaar
wegens extreme weersomstandigheden verplaatst
naar zaterdag 18 juli 2015. Na afloop van de
uitgestelde Selectiewedstrijd Feeder kon John
Janssen van HSV Leudal uit Heythuysen als kampioen
worden gehuldigd. Hij wist gedurende de wedstrijd,
welke gevist werd aan het Lateraalkanaal, maar liefst
3.335 gram vis te vangen.
Uitslag Feeder
1. John Janssen
HSV Leudal, Heythuysen
2. Gerrit Janssen
HSV Leudal, Heythuysen
3. Rolf van de Broek
HSV St. Petrus, Linne
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Selectiewedstrijd Senioren
(Individueel en Korpsen)
Op zaterdag 11 juli 2015 vond de Selectiewedstrijd
Senioren Individueel / Korpsen plaats. De ZuidWillemsvaart vormde het strijdtoneel. In eerste
instantie zou de wedstrijd gevist worden bij Kanaal
Wessem-Nederweert. Gezien de slechte vangsten
op dit water werd na lang wikken en wegen door
de Projectgroep Wedstrijden bepaald dat er van
parcours gewisseld diende te worden.
Charlie van Rhee van HSV De Noordervaart
bemachtigde niet alleen de titel Federatief Kampioen
Individueel 2015, maar ook een tweede plaats met
zijn korps. Een mooie prestatie!
Uitslag Individueel
1. Charlie van Rhee
HSV De Noordervaart, Meijel
2. Frans van Deur
HSV St. Petrus, Linne
3. Johan van Heugten
HSV St. Jan, Echt
Uitslag Korpsen
1. HSV De Vrolijke Hengelaars, Berg aan de Maas
2. HSV De Noordervaart, Meijel
3. HSV St. Jan, Echt
Het was een mooie wedstrijddag, met wisselende
vangsten, aangenaam visweer en veel belangstelling
van wandelaars en fietsers.

NK Zoetwatervissen Senioren
Dit jaar werd het NK Zoetwatervissen Senioren
georganiseerd aan het Kanaal Wessem-Nederweert.
Limburg werd uitstekend vertegenwoordigd tijdens
dit NK. Roel Reuvers van HSV Leudal uit Heythuysen
wist maar liefst 352 vissen uit het water te hengelen.
Het totale gewicht van 4.720 gram bezorgde hem de
eerste plaats. De Limburger Ben Koeyvoets, die ook
lid is van HSV Leudal uit Heythuysen, veroverde het
zilver met 4.115 gram.
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5. Adviezen en begeleiding
Sportvisserijonderzoek Maas
In 2014 en 2015 heeft Sportvisserij Limburg in
samenwerking met Sportvisserij Nederland en met
hulp van een aantal vrijwilligers de sportvisserij langs
de Maas (Maastricht tot Lith, inclusief Julianakanaal)
geïnventariseerd. Er is twee maal per maand vanuit
een sportvliegtuigje geteld hoeveel sportvissers
aanwezig zijn langs de Maas, er zijn daarvoor 22
vluchten uitgevoerd. In totaal zijn vanuit de lucht
2.978 sportvissers op en langs de Maas waargenomen.
Daarnaast zijn sportvissers langs de waterkant
benaderd door vrijwilligers. Via een korte enquête is

daarbij informatie verzameld over het type sportvissers,
de visfrequentie, de reisafstand, nationaliteit en de
vangsten. Daarbij zijn 550 sportvissers geïnterviewd.
Een deel van de geïnterviewde sportvissers is
gevraagd een vangstlogboek in te vullen na afloop
van de vissessie. In totaal zijn 57 vangstlogboeken
door hen ingevuld.
Op basis van deze inventarisatie kan het jaarlijkse
bezoek aan de Maas door sportvissers worden
geschat op circa 70.000 vistrips. Van de sportvissers
die op de Maas vissen, vist 18% vanuit een boot.
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Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen
in de sportvisserij langs de Maas. Er is informatie
verzameld over onder andere het type visserij, de
drukst bezochte locaties en het jaarlijkse bezoek.
Deze informatie is belangrijk om het economische
en sociale belang van de sportvisserij richting
regionale overheden aan te tonen, zodat de overheid
beter rekening kan houden met de wensen van de
sportvisserij.

Wedstrijdtrajecten
Het overleg met Rijkswaterstaat over de wedstrijdtrajecten, de Bunkerhaven te Maasbracht en de
westoever van het Lateraalkanaal, werd in het
verslagjaar voortgezet. Rijkswaterstaat is bereid
de oever van het Lateraalkanaal voor een grotere
afstand beschikbaar te stellen. Ook het overleg met
de beheerder, Limburgs Landschap, levert hetzelfde
resultaat op. Definitieve afspraken worden echter
niet vóór 2016 verwacht.
Sportvisserij Limburg heeft, samen met diverse
hengelsportverenigingen die grenzen aan de
Noordervaart in Nederweert, bekeken of de
ombouw of aanpassing van de Noordervaart door
Rijkswaterstaat een mogelijkheid kan bieden om
mee te liften met de reeds gemaakte plannen van
Rijkswaterstaat. Dit overleg heeft in het verslagjaar
echter nog niet tot concrete plannen geleid.

Karper project
Het overleg met de werkgroep van KSN Regio Limburg
werd voortgezet. Mede op basis van hun rapportage
vond eind 2015 nog een karperuitzet plaats in het
Julianakanaal en op de Maas. Sportvisserij Limburg
heeft de intentie om dit ook de komende jaren voort
te zetten, zodat er een sterk en gevarieerd karper
bestand in het Julianakanaal en op de Maas ontstaat.

Kweekvis
Het ingang gezette subsidieproject om kweekvis
met subsidie aan te schaffen voor de leden is in het
verslagjaar voortgezet. Ook in de komende twee
jaar zal dit nog gesubsidieerd worden. Het aantal
visleveranciers, welke kweekvis kunnen leveren is
met een bedrijf uit Nederland uitgebreid.
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Beveroverlast
Diverse verenigingen hebben in toenemende mate te
maken met bevers. Daarnaast wordt er al gesproken
over het uitzetten van otters. De overheid en
natuurbeheerders hebben echter nog geen adequate
oplossingen voor de mogelijke overlast die de
sportvisserij hierdoor zou kunnen ondervinden.
Bij HSV Willem Barendsz uit Lottum, leidde dit tot het
indienen van bezwaren en een negatieve uitspraak
van RVO (Ministerie van Economische Zaken). Hierbij
werd de vereniging niet ontvankelijk verklaard.
Willem Barendsz is hiertegen in beroep gegaan. De
procedure loopt nog steeds en de bevers hebben nog
steeds hun dam op hoogte.

Verplaatsen Hengelsportverenigingen
Ooijen-Wanssum
Voor deze grote operatie werd, in samenwerking
met Sportvisserij Nederland, zowel financieel als
ecologisch, meegedacht over de verplaatsing van de
verenigingen en bijbehorende activiteiten in Horst aan
de Maas. De gemeente heeft zich ingezet om meer
inzicht te krijgen in het maken van kosten voor het
beheer van de viswateren. Inzet van de gemeente is
een zogenaamde privatiseringsactie van het beheer.
Daar het ook voor deze gemeente om veel geld gaat,
is er een adequate en gepaste samenwerking tussen
de verenigingen noodzakelijk. Dit is door alle partijen
ook als zodanig opgepakt. Het overleg verloopt traag
maar constructief.

Peche et Loisirs / Meuse Aval
Met Visstandverbetering Maas en het bestuur van de
Waalse federatie Peche et Loisirs (Wallonië) werd de
betaling van visrechten besproken en geregeld met
het Ministerie van Economische Zaken, waardoor
voortzetting ook voor de toekomst gegarandeerd is.
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6. Personalia, project- en werkgroepen
Federatiebestuur
De heer Theo Wilken

Voorzitter

De heer Gerard Heijthuisen

Penningmeester

De heer Dieter Breuer

Secretaris

De heer Theo Hendriks

Bestuurslid

De heer Thijs Belgers

Bestuurslid

Mevrouw Cornel van Schayck

Bestuurslid

De heer Didier Lemmens

Bestuurslid

Bureaumedewerkers
De heer Marc Budé

Beleidsmedewerker

Mevrouw Patricia Koelen

Secretaresse, bureaucoördinator

Mevrouw Cindy Lemmens

Communicatiemedewerker

Arbitragecommissie
De heer Thijs Killaars

Voorzitter

De heer Gerrit Haas
De heer Jo Smeets
Decoratiecollege
De heer Dieter Breuer

Voorzitter

De heer Jo Smeets
De heer Henny Martens
De heer Chris Arets
De heer Ger Timmermans
De heer Hans van den Akker
Mevrouw Patricia Koelen

Secretariële ondersteuning

Projectgroep Wedstrijden
De heer Theo Wilken

Voorzitter

De heer Gerard Heijthuisen
De heer Joep Vissers
De heer Gerrit Haas
De heer Kees Kneppers
De heer Piet Knoben
De heer Albert Reuvers
De heer Har Slabbers
De heer Frank Vossen
Mevrouw Cindy Lemmens

Secretariële ondersteuning
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Projectgroep Grensmaas
De heer Theo Wilken

Voorzitter

De heer Hub Janssen
De heer Ed Vossen
De heer Pierre Wagemans
		
Projectgroep Grensmaas Gezond
Mevrouw Cornel van Schayck

Voorzitter

De heer Thijs Belgers
De heer Niels Brevé

Ondersteuning Sportvisserij Nederland

De heer Eddy Hermans
De heer Didier Lemmens
De heer Franklin Moquette
De heer Hans Oyen
Mevrouw Josje Peters

Ondersteuning Sportvisserij Nederland

De heer Sjouke Soepboer
De heer Hub Janssen
De heer David Vertegaal
De heer Marc Budé

Ambtelijke ondersteuning

Projectgroep Maasplassen
De heer Theo Wilken

Voorzitter

De heer Thijs Belgers
De heer Gerrit Haas
De heer Hans Stevens
De heer Ger Timmermans
De heer Marc Budé

Ambtelijke ondersteuning

Werkgroep Beleidsplan
Mevrouw Cornel van Schayck

Voorzitter

De heer Theo Hendriks
De heer Marc Budé

Ambtelijke ondersteuning

De heer Tim Urlings
Mevrouw Cindy Lemmens

Secretariële ondersteuning

De heer Joseph Majoie

Adviseur Huis voor de Sport

Actiecomité Waterkracht
Mevrouw Cornel van Schayck
De heer Thijs Belgers
De heer Fred Bloot
De heer Gerard de Laak
De heer Marc Budé
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Foto voorzijde: Theo Hendriks
Foto achterzijde: Sportvisserij Nederland
Bewerking: Gerard Heijthuisen

Sportvisserij Limburg
Noordhoven 19a
6042 NW Roermond
Telefoonnummer: 0475-350053
E-mailadres: info@sportvisserijlimburg.nl
Website: www.sportvisserijlimburg.nl
Facebook: www.facebook.com/SportvisserijLB

