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Woord vooraf
De lage afvoeren in de Maas in 2017 waren geen 
afspiegeling van de activiteiten van Sportvisserij 
Limburg in ditzelfde jaar. In tegendeel zelfs. Er 
werd veel energie door het bestuur, medewerkers 
en vrijwilligers geïnvesteerd in het realiseren van de 
doelstellingen van het nieuwe beleidsplan.

Door de completering van het medewerkersteam 
werden de mogelijkheden om naar buiten te treden 
en de verenigingen intensiever te adviseren en te 
begeleiden, groter en effectiever. Ook zorgde dit voor 
een betere benutting van de communicatiekanalen. 
Diverse verenigingen hebben kunnen profiteren 
van de kennis van medewerkers bij het beheer 
van hun viswateren. Het vergunningenstelsel is 
geheel doorgespit en heeft een compleet overzicht 
van alle vergunningen op de Maas en Maasplassen 
opgeleverd. Meer mankracht heeft er ook toe 
geleid dat intensiever kon worden deelgenomen 
aan landelijke bijeenkomsten vanuit Sportvisserij 
Nederland en initiatieven op het gebied van 
waterkracht, overleggen over herintroductie van de 
otter en het beveroverleg. 

De uitvoering van de hoogwater-beschermings- 
maatregelen langs de Grensmaas heeft geleid tot 
intensievere contacten met alle stakeholders bij dit 
project. Met name de sterk afgenomen vangsten in 
de Grensmaas hebben veel aandacht gekregen. Het 
behalen van resultaten zal evenwel een zaak van 
lange adem zijn. Stuwbeleid van de vele Belgische 
waterkrachtcentrales in het stroomgebied van de 
Maas, met als gevolg onregelmatige- en vaak te lage 
afvoeren vanuit België, vragen om een internationale 
aanpak. Verbetering hierin zal essentieel zijn om 
de Grensmaas haar faam, als enige natuurlijk 
afstromende rivier met unieke mogelijkheden voor 
de sportvisserij, terug te kunnen bezorgen.

Door het organiseren van enkele bijeenkomsten 
met Sportvisserij Vlaanderen zijn de wederzijdse 
contacten over de grens verbeterd. Deze zullen 
hopelijk leiden tot een intensievere samenwerking 
met onze Belgische collega’s, zoals bij het beheer van 
de Grensmaas en viskweek.

De in het beleidsplan opgenomen aandacht voor 
de jeugd uitte zich vooral in het goede werk van 
medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden op het 
terrein van de wedstrijdvisserij. Helaas moesten wij 
in de loop van het afgelopen jaar afscheid nemen 
van twee vrijwillige VISmeesters, waardoor een 
aantal vislessen op basisscholen moest worden 
overgenomen door onze beroepskrachten. Het 
aantal jeugdvissers met een JeugdVISpas is, tot 
groot genoegen van Sportvisserij Limburg, in 2017 
gestegen met 19,5%. Het onlangs gebleken gevaar 
voor de ogen van jeugdigen door het vele uren kijken 
op het scherm van computer, tablet of smartphone 
zou verminderd kunnen worden door het turen 
naar een op afstand drijvende dobber in de natuur. 
Naast de groei in het aantal JeugdVISpashouders, 
is ook het aantal VISpashouders en vissers met een 
NachtVIStoestemming en Derde Hengeltoestemming 
gestegen. Resultaten om trots op te zijn! 

Desalniettemin konden niet overal successen worden 
behaald. Het toestaan door de Raad van State van 
de bouw van de waterkrachtcentrale in de Maas 
bij Borgharen was een fikse tegenvaller na de 
aanvankelijke vernietiging van de vergunning door 
Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Ondanks 
dat diverse onderzoeken elders in Europa als 
uitkomst hebben dat de geplande visbeschermende 
maatregelen onvoldoende effectief zijn, waren de drie 
wijzen in Den Haag een andere mening toegedaan. 

Rest mij om allen, die op welke wijze dan ook een 
positieve bijdrage hebben geleverd aan de positie 
van de sportvisserij in Limburg, van harte te danken 
voor hun inzet. 

Thijs Belgers
Waarnemend voorzitter
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Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij 
Limburg vond plaats op vrijdag 19 mei in 
Congrescentrum Het Forum te Roermond. Op de 
agenda stonden reguliere punten zoals het vaststellen 
van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting.
Er werd daarnaast teruggeblikt op het wedstrijdseizoen 
2016. Er zijn in de diverse categorieën prima prestaties 
geleverd door de Limburgse wedstrijdvissers.

1. De federatie
Het bureau
Per 21 augustus trad Cindy Lemmens in dienst als 
communicatiemedewerker. Marjo Graus verliet 
Sportvisserij Limburg per 1 september.  

Decoraties
Sportvisserij Limburg heeft een Decoratiebeleid. 
Verenigingsbesturen kunnen een aanvraag hiervoor 
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 2017 zijn de leden van het 
Decoratiecollege tweemaal bij elkaar geweest. Naast 
het uitbrengen van adviezen aan het bestuur is onder 
andere kritisch gekeken naar het aanvraagformulier, 
de criteria en het Decoratiebeleid. Het vernieuwde 
aanvraagformulier alsmede het Decoratiebeleid is op 
een eigen pagina op de website gepubliceerd, zodat 
dit voor eenieder makkelijker is terug te vinden.
In het jaar 2017 werden de navolgende decoraties 
verstrekt.

Goud
Mei 2017 de heer G. Haas 
  lid arbitragecommissie en 
  scheidend lid Projectgroep 
  Wedstrijden

Brons
December 2017 de heer G. van den Broek 
  HSV De Snoekers Vierlingsbeek

Onderstaande talentvolle wedstrijdvissers 
werden gehuldigd:
-  Danny Flipsen, kampioen A categorie bij het  

NK Zoetwatervissen Junioren;
-  Teun Janssen, derde in de C categorie bij het  

NK Zoetwatervissen Junioren;
-  Richard Feller, tweede bij het NK Zoetwatervissen 

Senioren.
Ook het team van HSV St. Petrus Linne viel in de 
prijzen. Zij werden Federatief Clubkampioen en 
kregen voor deze prestatie een cheque à € 500,- 
uitgereikt. 

5



Jaarverslag 2017 Sportvisserij Limburg

Gerrit Haas is na vele jaren gestopt als lid van de 
Projectgroep Wedstrijden. Voor zijn niet aflatende 
inzet werd aan hem een gouden speld van verdienste 
uitgereikt.
Burgemeester Cox van de gemeente Sittard-Geleen 
vergrootte dit heuglijke feit door Gerrit Haas 
vervolgens te benoemen tot “Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau”.
Het voorstel inzake de verhoging van de afdracht van 
de VISpas met € 1,50 met ingang van 1 januari 2019 
werd door de leden aangenomen. 
Cornel van Schayck, Thijs Belgers, Gerard Heijthuisen 
en Didier Lemmens werden bij acclamatie 
herbenoemd als bestuurslid. Tevens werd het rooster 
van aftreden vastgesteld.
De vergadering werd door vertegenwoordigers van 
40 aangesloten verenigingen bezocht. 

Federatiedag
Op 21 oktober organiseerde het bestuur een activiteit 
voor alle vrijwilligers van de diverse werk- en 
projectgroepen. Bij Forellenvijver Heioord in Neeritter 
werd gedurende 2 sessies door de vrijwilligers op 
forel gevist. De dag werd afgesloten met een buffet 
in het restaurant aan het vijvercomplex.
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2017

 2017  2016
Inkomsten 
Ontvangen afdrachten 347.432 321.407
Overige inkomsten 31.350 48.231
 378.782 369.638
  
Uitgaven  
Personeelskosten 308.028 212.164
Huisvesting 23.329 20.538
Bestuurskosten 24.302 23.494
Organisatiekosten 42.411 36.358
Project- en werkgroepen 15.677 28.445
Huur visrechten 10.158 14.349
Viswaterbeheer/controle 23.253 34.339
Projecten 15.196 10.100
Overige inclusief afschrijvingen 11.476 25.471
Verlies -95.048 -35.620
 378.782 369.638

Organisatie
Aantal aangesloten sportvissers 33.641
Waarvan aantal JeugdVISpas 1.140
Aantal aangesloten verenigingen 109
Aantal deelnemende verenigingen subsidie JeugdVISpas 19
Aantal AB-leden 6
Waarvan aantal DB-leden 3
Aantal medewerkers 4 (3,6 fte)
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Aantallen leden
 Jaartal VISpas JeugdVISpas Totaal VISpas Nachtvis- Derde Hengel-
        toestemming toestemming
 2013 29.175  1.531 30.706  2.684  275
 2014 29.782  1.416 31.198  3.267  431
 2015 29.973  1.201 31.175  3.855  628
 2016 31.023     967 31.990  4.544  776
 2017 32.501  1.140 33.641  5.016  1.017

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

Limburg 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal actieve VISmeesters 1 2 2 2 3
Totaal aantal vislessen 13 13 17 13 9
Totaal aantal kinderen bij vislessen 307 298 439 341 199
Totaal aantal gemelde jeugdactiviteiten  10 47 29 84 18
Totaal aantal kinderen bij overige jeugdactiviteiten 157 829 550 979 255

Landelijk 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal actieve VISmeesters 58 63 64 70 87
Totaal aantal vislessen 331 384 358 438 436
Totaal aantal kinderen bij vislessen 7.615 8.561 8.550 9.794 9.908
Totaal aantal gemelde jeugdactiviteiten  194 197 185 213 75
Totaal aantal kinderen bij overige jeugdactiviteiten 9.642 11.155 10.317 10.019 2.951

Het wordt steeds belangrijker voor de sportvisserij om 
volop in te zetten op de jeugd. Helaas is er landelijk 
een grote daling aan jeugdleden. In 2016 vond deze 
daling ook in Limburg plaats. Dit jaar zijn de cijfers 
echter anders. Sportvisserij Limburg is als enige 
federatie gestegen in het aantal JeugdVISpashouders. 
De grafiek op de vorige pagina laat zien dat het 
aantal jeugdvissers met een JeugdVISpas in 2017 
met 19,5% is gestegen ten opzichte van 2016! 

Het is nog onduidelijk waar deze stijging door 
is veroorzaakt. Mogelijk is dit te verklaren door 
het aantal gestegen Duitse leden, waar ook 
jeugd tussen zit. Daarnaast kan de stijging zijn 
veroorzaakt door de subsidieregeling JeugdVISpas 
van Sportvisserij Limburg. Deze kan ervoor hebben 
gezorgd dat jeugdleden die eerst in het bezit waren 
van een jeugdvergunning nu in het bezit zijn van 
een JeugdVISpas. Waarom het aantal JeugdVIS-
pashouders is gestegen, wordt verder onderzocht. In 
ieder geval is het goed nieuws. Met deze stijging zijn 
wij er echter nog lang niet. Landelijk is er alsnog een 
daling van het aantal jeugdleden. Het blijft daarom 
belangrijk om te blijven inzetten en investeren in 
de jeugd. Afgelopen jaar hebben daarom diverse 
verenigingen jeugdactiviteiten georganiseerd en 
zijn er vislessen op basisscholen verzorgd door 

Sportvisserij Limburg. Gezamenlijk blijven we ons 
inzetten voor de jeugd. 

Jeugdactiviteiten 
Er werden afgelopen jaar met succes allerlei 
viscursussen en wedstrijden speciaal voor de jeugd 
georganiseerd door de hengelsportverenigingen. 
Om inzicht te krijgen in de jeugdactiviteiten 
die in de regio worden georganiseerd, dienen 
verenigingen hun jeugdactiviteiten te melden 
bij Sportvisserij Limburg. Helaas gebeurt dit erg 
weinig. In 2017 zijn er slechts enkele verenigingen 
die hun jeugdactiviteiten hebben gemeld. In 
totaal komt dit neer op 18 jeugdactiviteiten (zie 
tabel 1). Dit is aanzienlijk minder dan in 2016. Dit 
komt waarschijnlijk doordat Sportvisserij Limburg 
destijds ook een belactie heeft gehouden om 
jeugdactiviteiten bij verenigingen te inventariseren. 
Dit leverde meer informatie op om te registreren. In 
2017 had Sportvisserij Limburg hier niet voldoende 
capaciteit voor. In werkelijkheid ligt het aantal 
georganiseerde jeugdactiviteiten dus veel hoger. 
Ook de landelijke cijfers liggen lager qua gemelde 
activiteiten (zie tabel 2). Dit kan gerelateerd zijn 
aan de overstap naar een nieuw systeem waardoor 
federaties de laatste activiteiten niet meer in het 
oude systeem hebben kunnen invoeren.
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Onderstaand twee praktijkvoorbeelden van opmerkelijke 
jeugdactiviteiten, die in 2017 hebben plaatsgevonden 
in Limburg.

Bij HSV Wijnandsrade heeft er een meet-en-greet 
plaatsgevonden met Ed Stoop, presentator van het 
welbekende programma VIS TV. De vereniging had 
deze meet-en-greet gewonnen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland. Dit 
bracht veel bekijks en ook veel jeugd naar de waterkant. 
De vereniging had besloten hier een mooie dag omheen 
te organiseren. Er werd een wedstrijd georganiseerd 
voor de jeugd, waar 16 jeugdvissers aan meededen. 
Ed Stoop deed ook mee aan deze wedstrijd. De 
jeugdvissers waren niet bang om hem om extra tips te 
vragen. Zowel door Ed Stoop als de jeugdvissers werd 
er goed gevangen. Aan de jeugdleden werd begeleiding 
en ondersteuning verleend door vrijwilligers van de 
vereniging. Deze hielpen de jeugd bijvoorbeeld wanneer 
de lijn in de knoop was geraakt of bij het onthaken van 
een vis. De wedstrijd werd afgesloten met een leuke 
prijsuitreiking waar de winnaar een trofee kreeg en de 
deelnemers een medaille. De prijzen werden uitgereikt 

door Ed Stoop. Daarnaast kregen de jeugdvissers een 
gesigneerde pet, kon men met Ed Stoop op de foto en 
werden er handtekeningen uitgedeeld. Dankzij de inzet 
van Ed Stoop, de vereniging en de vrijwilligers was het 
een geslaagde dag.

Meer naar het noorden heeft er een leuke cursus 
feedervissen plaatsgevonden bij HSV ’t Alvertje in 
Oostrum. Er deden 18 deelnemers mee. Het bijzondere 
aan deze cursus was dat Viskid Boaz hier langs is 
geweest. Viskid Boaz is een bekende jeugdvisser 
die YouTube video’s maakt en bekend is van het 
Nickelodeon programma “Vissen met Bart”. De cursus 
was mede hierdoor een groot succes.

Naast deze activiteiten hebben er natuurlijk ook bij 
andere verenigingen leuke activiteiten plaatsgevonden 
voor de jeugd. Hopelijk vinden er in 2018 weer 
talloze activiteiten plaats. In ieder geval adviseert 
en ondersteunt Sportvisserij Limburg graag bij het 
organiseren van jeugdactiviteiten en stimuleert 
verenigingen dan ook om deze activiteiten te ontplooien 
en te melden aan de federatie. 
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Vismeesters en vislessen 
Vorig jaar zijn er diverse vislessen gegeven op 
verschillende basisscholen met verschillende 
hengelsportverenigingen in Limburg. In totaal zijn er 9 
vislessen gegeven in het werkgebied van de federatie. 
Dit zijn er 4 minder dan vorig jaar. Dit kwam mede 
doordat er een VISmeester is gestopt, waardoor er 
minder capaciteit was. In 2017 had de federatie dan 
ook slechts 1 vrijwillige VISmeester. Deze heeft 3 
lessen verzorgd en is er vervolgens ook mee gestopt. 
De overige vislessen zijn vervolgens opgevangen door 
twee bureaumedewerkers. Dit is noodzakelijk maar 
niet gewenst. Het is erg jammer dat de VISmeesters 
zijn gestopt. Sportvisserij Limburg bedankt ze voor hun 
inzet. Aangezien de federatie geen actieve vrijwillige 
VISmeesters heeft, is de nood voor VISmeesters bij de 
federatie hoog. Sportvisserij Limburg is daarom op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk lijkt vislessen 
te geven op basisscholen. 

Ondanks deze tegenslagen zijn er toch nog de nodige 
vislessen gegeven. Wat opvallend was, was dat veel 
vislessen plaatsvonden op bassischolen met speciaal 
onderwijs. Dit is niet verwonderlijk, omdat een visles 
prima past binnen het curriculum van het speciaal 
onderwijs. Je ziet dan ook dat deze vislessen vaak 
succesvol verlopen. Een goede ontwikkeling. Wel zien 
wij nog steeds weinig aansluiting van de vislessen op 
de jeugdactiviteiten van een vereniging. Een visles is 
een ideale kans voor een vereniging om, aansluitend 
op de visles, de kinderen uit te nodigen voor een 
jeugdactiviteit bij de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld 
een jeugdviscursus of een paar visavonden zijn. 
Via deze weg kan de vereniging nog meer jeugd 
bereiken, wat alleen maar ten goede komt voor 
het jeugdbeleid van de vereniging. Sportvisserij 
Limburg adviseert verenigingen daarom ook om hun 
jeugdprogramma aan te laten sluiten bij een visles. 
Elke vereniging kan een visles aanvragen bij de 
federatie. De federatie stelt hengelsportmateriaal ter 
beschikking en fungeert als contactpersoon tussen 
vereniging en school.

Subsidieregeling JeugdVISpas 
Naast de activiteiten die zijn georganiseerd voor de jeugd 
hebben er ook andere ontwikkelingen plaatsgevonden 
die moeten bijdragen aan het aantrekkelijk maken van 
de sportvisserij voor de jeugd. 

In 2017 is er gestart met de subsidieregeling voor de 
JeugdVISpas. De bedoeling van deze regeling is dat er 
een uniform visdocument voor de jeugd beschikbaar 
wordt gesteld, waarmee de jeugd ook op vijvers van 
andere verenigingen mag vissen. Dit document is 
de JeugdVISpas. Verenigingen die aan de regeling 
meedoen, en alleen een JeugdVISpas aanbieden als 
visdocument voor de jeugd, krijgen € 7,50 subsidie per 
JeugdVISpas. Ook wordt er een vaste prijs van € 15,- 
gehanteerd voor de JeugdVISpas. 

In 2017 hebben zich in totaal 19 verenigingen hiervoor 
aangemeld. Dit vormt een goede start, maar kan nog 
veel beter indien meer verenigingen zich aanmelden. 
Daarnaast bestaan er nog enkele onduidelijkheden 
betreffende de regeling. De regeling zal daarom in 2018 
worden aangepast.

Masterclasses
In 2017 werden er weer theorie en praktijk masterclasses 
voor de jeugdwedstrijdvissers georganiseerd. Het 
doel van deze masterclasses is om het niveau van de 
jeugdwedstrijdvissers verder te verhogen en hun zo 
klaar te stomen voor toekomstige wedstrijden. 

De theoriedagen vonden plaats op 18 februari, 5 maart 
en 25 maart. Tijdens de masterclass met als onderwerp 
materiaalkeuze, werden onder andere lijn-, elastiek-, 
haak-, en dobberkeuze behandeld. Na afloop van het 
theoriegedeelte mocht de deelnemende jeugd zelf aan 
de slag gaan en werden er driftig lijnen geknoopt met 
het door Sportvisserij Limburg beschikbaar gestelde 
materiaal.

De sessie over het vissen met de matchhengel kon 
rekenen op veel interesse. Tijdens deze masterclass 
werden de belangrijke aspecten van de matchvisserij 
behandeld. Verschillende hengeltypen, montages en 
dobbers passeerden de revue. Uiteraard moest de 
jeugd na de theorie zelf aan de slag gaan met het 
knopen van een slidermontage.

Tijdens de laatste theoriesessie werd er ingegaan op het 
gebruik van voer en aas. Er werd tot in detail besproken 
hoe en waar de verschillende aassoorten het beste 
gebruikt kunnen worden. Tijdens het praktijkgedeelte 
mochten de deelnemers zelf voer mengen en zeven. 
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Op 9 juli vond er een masterclass plaats aan de vijver van 
HSV De Noordervaart uit Meijel. Het weer was perfect 
en de opkomst was prima. Ook de vis werkte goed 
mee en alle aanwezige vissertjes wisten een visje te 
vangen. Enkele jeugdvissers hadden hun matchhengel 
meegenomen en lieten tijdens de masterclass zien dat 
ze hier al aardig mee uit de voeten kunnen.

Limburgs Kampioenschap Jeugd
In tegenstelling tot de voorgaande jaren bestond 
het Limburgs Kampioenschap Jeugd in 2017 uit 
twee wedstrijden. Ruim 40 jeugdvissers hadden zich 
aangemeld. De eerste wedstijd werd op 13 mei gevist 
aan visvijver De Groene Bleek in Posterholt. 

Helaas werkte het weer voorafgaand aan de wedstrijd 
niet mee. Het was namelijk nogal koud voor de tijd van 
het jaar. Door de relatief lage temperaturen beet de vis 

De tweede en beslissende wedstrijd van het Limburgs 
Kampioenschap Jeugd vond plaats op 1 juli aan het  
Kanaal Wessem-Nederweert. Er was speciaal voor dit  
water gekozen vanwege het goede zwartbek- 
grondelbestand. Deze kleine, maar gulzige visjes zijn 
relatief makkelijk te vangen. Hierdoor kreeg iedere 
visser veel beten. Het zorgde voor een actieve visserij.

50% van de deelnemers kon zich plaatsen voor het 
Open NK Jeugd en omdat allebei de wedstrijden 
meetelden voor het eindklassement kon bijna iedere 
deelnemer zich nog plaatsen voor het NK. Er werd dan 
ook 3 uur (in de U15-categorie) en 4 uur (in de U20- en 
U25-categorie) uiterst geconcentreerd gevist.

Na het bij elkaar tellen van de punten en gewichten over 
de twee wedstrijden kwamen de volgende winnaars uit 
de bus:

U15

1 Jeffrey 
Valkenborgh

HSV Het Loze 
Vissertje 4.725 g

2 Noud Munnecom HSV Het Loze 
Vissertje 3.615 g

3 Remco Straaten HSV Heksenberg 2.490 g

U20
1 Teun Janssen HSV De Karper 12.110 g

2 Joep Cox HSV ’t Bliekske 8.630 g

3 Siem Dorssers HSV De 
Noordervaart 5.815 g

U25
1 Juul Slabbers HSV St. Petrus 8.410 g

2 Lars Kuijpers HSV Venbergen 3.155 g

3 Bas Knippenberg HSV St. Petrus 2.660 g

nog niet zoals gehoopt. Het verschalken van een visje 
was dan ook geen eenvoudige opgave. Desondanks 
wisten de dagwinnaars in alle categorieën meerdere 
brasems te vangen. 

Na de eerste wedstrijd bestond de top drie in de 
verschillende leeftijdscategorieën uit de volgende 
vissers:

12



Jaarverslag 2017 Sportvisserij Limburg

Einduitslag Limburgs Kampioenschap Jeugd U15-categorie

Plaats Naam Vereniging Totaal punten Totaal gewicht (g)
1 Jeffrey Valkenborgh HSV Het Loze Vissertje 5 5.595
2 Stefan Gommans HSV De Forel 5 3.395
3 Kristof Plessers HSV Het Loze Vissertje 7 2.355

Einduitslag Limburgs Kampioenschap Jeugd U20-categorie

Plaats Naam Vereniging Totaal punten Totaal gewicht (g)
1 Joep Cox HSV 't Bliekske 4 10.110
2 Teun Janssen HSV De Karper 7 12.960
3 Siem Dorssers HSV De Noordervaart 7   6.795

Einduitslag Limburgs Kampioenschap Jeugd U25-categorie

Plaats Naam Vereniging Totaal punten Totaal gewicht (g)
1 Juul Slabbers HSV St. Petrus 3 10.045
2 Lars Kuijpers HSV Venbergen 5   4.445
3 Danny Flipsen HSV De Noordervaart 7   4.375
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De prijswinnaars kregen door de voorzitter een trofee 
overhandigd. Tevens ontvingen de federatiekampioenen 
het befaamde Delftsblauwe bord. Een medaille en een 
bos bloemen mochten eveneens niet ontbreken. Alle 
deelnemers ontvingen daarnaast een Sportvisserij 
Limburg pet en 3 kg voer.

Open NK Jeugd
Het NK Jeugd werd in 2017 gevist aan het Beukerskanaal 
bij Steenwijk. Verspreid over de drie jeugdcategorieën, 
deden er in totaal 21 Limburgse vissertjes mee aan 
het Open NK Jeugd. Helaas werden er in 2017 geen 
podiumplaatsen behaald. Wel waren er ereplaatsen 
voor Bas Knippenberg en Bart Slabbers van HSV Sint 
Petrus Linne, met een 5de en 7de plaats in de U25-
categorie. Max Raes van HSV de Hering uit Schinveld 
eindigde in de U20-categorie op een nette 5de plaats. 
Ook in de U15-categorie werden er twee ereplaatsen 
behaald. Stefan Gommans van HSV de Forel uit Reuver 
eindigde op een nette 4de plaats en Daan van Wijlick 
van HSV de Karper uit Lomm eindigde op de 9de plaats.

Teamcompetitie Jeugd
In 2017 nam Sportvisserij Limburg met twee teams 
deel aan de EVEZET Nationale Teamcompetitie Dames 
+ U20. De eerste twee wedstrijden werden op 23 en 
24 september gevist aan het Kanaal door Voorne bij 

Hellevoetsluis. Na het eerste weekend stonden de 
teams van Sportvisserij Limburg op de 5de en 11de 
plaats. De derde en de vierde wedstrijd werden op 14 
en 15 oktober gevist aan het Noord-Hollandskanaal 
bij Landsmeer. De wedstrijden in Landsmeer verliepen 
goed voor beide Limburgse teams. Team Sportvisserij 
Limburg 2 wist de 4de wedstrijd van de competitie zelfs 
te winnen met slechts 13 punten. De goede prestaties 
aan het Noord-Hollandskanaal zorgden ervoor dat  
Team Sportvisserij Limburg 1 naar de 9de plaats klom  
in de einduitslag. Team Sportvisserij Limburg 2 deed  
het nog beter en klom van de 5de naar de 3de plaats. Het 
team mocht tijdens het Topsportgala van Sportvisserij 
Nederland de bronzen medaille in ontvangst nemen. 
Resultaten om als federatie trots op te zijn!
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Waterkracht
Ook in 2017 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden 
binnen het Landelijk Overleg Waterkracht, bestaande 
uit vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland, 
Wereld Natuur Fonds, Ark Natuurontwikkeling, 
World Fish Migration Foundation, Wetlands, 
Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Federatie 
Gelderland en Sportvisserij Limburg. Het doel van 
dit overleg is om organisaties die zich bezig houden 
met waterkracht, ervan te overtuigen dat Nederland 
geen waterkrachtland is en dat vismigratie en 
visbescherming primair dient te zijn indien tóch 
besloten wordt om waterkracht in te zetten voor 
de productie van stroom. In de grote rivieren zou 
helemaal geen nieuwe waterkrachtcentrale (WKC) 
meer mogen worden toegestaan. Hiertoe is een 
manifest uitgebracht naar de betreffende organisaties 
en overheid. Er is een overzicht opgesteld van 
alle bestaande en geplande waterkrachtcentrales 
in ons land, waarmee in 2018 de overheden en 
waterschappen waarbinnen WKC plannen bestaan, 
zullen worden benaderd. 

In samenwerking met Sportvisserij Nederland, 
Visstand Verbetering Maas Maastricht en de VBC 
Roerdal is getracht de opnieuw door de minister 
verleende vergunning voor de bouw van een WKC in 
de Maas bij de stuw van Borgharen te verhinderen 
door het aanspannen van een rechtszaak. In eerste 
instantie heeft de Rechtbank Midden-Nederland 
in Utrecht deze vergunning na twee zittingen 
vernietigd. De Raad van State heeft echter deze 
uitspraak terzijde geschoven, waardoor nu alleen 
nog een vergunning voor de Natuurbeschermingswet 
en een Bouwvergunning noodzakelijk is om de bouw 
te starten. Hiermee ligt de weg voor de bouw van 
waterkrachtcentrales bij de overige stuwen in de Maas 
helaas weer open. De schadenorm van maximaal 0,1 
% per waterkrachtcentrale en maximaal 10% over de 
loop van de rivier binnen ons land voor zalmsmolts 
en schieraal zal hierbij leidend moeten zijn. 

Eind 2017 heeft Rijkswaterstaat de nieuwe 
conceptvergunningen voor de waterkrachtcentrales 
in de Maas bij Linne en Lith ter visie gelegd. Hierop  
is wederom vanuit de sportvisserij ingesproken,  

3.  Federatieve Projecten
omdat er ondanks de verscherpte eisen vanuit de 
overheid nog de nodige vraagtekens bestaan. Al 
met al zijn deze vergunningen wel een verbetering 
ten opzichte van de huidige toestand met grote 
schade per WKC aan de visstand. Na een eventuele 
vergunning zal middels monitoring moeten worden 
aangetoond of de voorgeschreven schadenormering 
wordt behaald.

Positief is ook het besluit van de gemeente Valkenburg 
om voorlopig geen stuwing toe te staan bij de 
renovatie van de Kruitmolen op het Leeuw-terrein 
aan de Geul. Dit is een succes voor de VBC Geul 
& Zijbeken met steun vanuit Sportvisserij Limburg. 
Om zekerheid te verkrijgen dat er ook op een later 
moment geen stuwing wordt toegestaan, heeft de 
VBC Geul & Zijbeken nog een beroep lopen bij de 
Raad van State. 

Naar aanleiding van de molenproblematiek op de Geul, 
met belemmeringen voor de vismigratie en nadelige 
invloed van stuwing op het ecosysteem in de Geul en 
andere Limburgse beken, is door Provincie Limburg in 
2016 het voornemen uitgesproken om te komen tot een 
Provinciale Begeleidingscommissie Watermolens met 
als deelnemers Provincie Limburg, moleneigenaren, 
Waterschap Limburg, natuurorganisaties en de 
georganiseerde sportvisserij. Eind 2017 is hierover 
nog niets vernomen.

Grensmaas Gezond
Doel van het project Grensmaas Gezond is behoud 
en uitbreiding van het natuurlijke visbestand van 
typische Grensmaasvissen als sneep, kopvoorn en 
barbeel. In het afgelopen jaar is de wens om met 
de Belgische visstandbeheerder van gedachten 
te wisselen over maatregelen om het dynamische 
karakter van de Grensmaas te verbeteren, eindelijk 
in vervulling gegaan. Vanuit de Belgische zijde is 
medewerking toegezegd om te onderzoeken hoe 
de drempels kunnen worden aangepast, voor zover 
de randvoorwaarden dat toelaten. Daarna zijn 
Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas door de 
Projectgroep Grensmaas Gezond benaderd met 
verschillende voorstellen voor verbeteringen in het 
stroombed van de Grensmaas. Deze organisaties 
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hebben echter een eigen programma waar zij aan 
werken, en hoewel er goede wil is, is gebleken dat 
het heel moeilijk is om iets buiten dat programma 
voor elkaar te krijgen. 

Eind 2016 was al het idee gelanceerd om een deel 
van een grindoever bij Maasband niet af te graven, 
maar een restant in de weerdverlaging te laten 
staan om als grindmotor te dienen. De bedoeling is 
dat door erosie gedurende een aantal jaren op deze 
gunstige plek veel grind voor paaibedden beschikbaar 
zal komen. Begin 2017 diende de projectgroep 
hiervoor een projectvoorstel bij Rijkswaterstaat in. 
Verschillende partners van Sportvisserij Limburg 
waren net als de projectgroep enthousiast voor het 
idee en stelden geld beschikbaar voor de uitvoering. 
Op het laatste moment strandde het voorstel echter 
op de strenge eisen voor de hoogwaterveiligheid waar 
Rijkswaterstaat eind 2017 aan moest voldoen. Het 
projectvoorstel bleek op dat punt te concurreren met 
eigen plannen van Consortium Grensmaas. Nadat 

uiteindelijk duidelijk werd dat er wel sympathie was 
voor het idee, maar Rijkswaterstaat geen garantie 
wilde geven dat dit voorstel het zou halen, heeft 
de projectgroep het projectvoorstel met veel pijn in 
het hart ingetrokken. Niet alles lijkt verloren, want 
het blijft een goed idee voor behoud en uitbreiding 
van grindige paaibanken, waar grote behoefte aan 
is. Als tijdens de werkzaamheden van Consortium 
Grensmaas zich andere gunstige plekken voordoen, 
zal het idee van een grindmotor opnieuw worden 
ingebracht. 

Meer succes had de Projectgroep Grensmaas Gezond 
bij het probleem van de onnatuurlijke afvoerfluctuaties 
in de Grensmaas. Deze dagelijkse, kortdurende, 
maar forse schommelingen van het waterpeil zorgen 
ervoor dat paaibedden in het voorjaar droogvallen. 
Dit belemmert de aanwas en groei van een gezond en 
natuurlijk visbestand in de Grensmaas. Dit jaar vond 
een aantal incidenten plaats waar Rijkswaterstaat alle 
zeilen bij moest zetten. Daardoor is bij Rijkswaterstaat 
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de urgentie toegenomen om de grote fluctuaties van 
het waterpeil beter te kunnen dempen. Mede door 
het constructieve meedenken vanuit de projectgroep 
is Rijkswaterstaat ook bereid onderzoek te doen naar 
de onderliggende oorzaak van de afvoerfluctuaties. 

Voor het nieuwe beheerplan van het N2000 gebied 
Grensmaas heeft de projectgroep een aantal 
aanbevelingen gedaan voor beheersmaatregelen 
ten gunste van trekvissen in de Grensmaas. Met 
eenvoudige maatregelen als dood hout en bomen 
kan de stroomdynamiek onder water toenemen, 
waar ook andere stroomminnende vissen van kunnen 
profiteren. Verder is er medewerking verleend aan een 
landelijk project van het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat om de gevolgen van langdurige 
lage afvoeren in de Grensmaas in te schatten voor 
de gebruikers van het water, waaronder ook de 
sportvissers. 

Een grote groep van sportvissers die regelmatig op de 
Grensmaas vissen, heeft in het najaar een noodkreet 
naar Sportvisserij Limburg gestuurd over de 
dramatische terugloop van de vangst van volwassen 
barbelen. Deze zorg is door de projectgroep opgepakt 
en aan Rijkswaterstaat voorgelegd. Omdat er behoefte 
is aan langjarige gegevens, is de Facebookgroep 
Grensmaas Gezond in het leven geroepen en wordt 
er aan een hengelvangstregistratiesysteem gewerkt.
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4.  Controle en handhaving Visserijwet 
Controle en handhaving zijn een essentieel onderdeel 
van de sportvisserij. Alhoewel de sportvisserij duidelijke 
regels heeft, vinden er alsnog veel onregelmatigheden 
plaats aan of op het water. Om er voor te zorgen dat 
er minder onregelmatigheden plaatsvinden, vindt er 
handhaving plaats op het gebied van de Visserijwet 
1963 en de sportvisserijvoorwaarden. Ook in 2016 
heeft Sportvisserij Limburg deze taak weer uitbesteed 
aan de Groene Brigade van de Provincie Limburg. 
De Groene Brigade is een specialistisch team van 6 
handhavers die belast zijn met toezicht, opsporing 
en handhaving in het buitengebied van de provincie 
Limburg. De Groene Brigade doet dit via land met 
motorvoertuigen en via het water met een motorboot. 

Jaarlijks wordt er een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten tussen de Groene Brigade en Sportvisserij 
Limburg met daarin het aantal uren dat de Groene 
Brigade zal gaan controleren op de Visserijwet 1963 
en de visserijvoorwaarden. Deze overeenkomst vormt 
de basis van de samenwerking tussen de Groene 
Brigade en Sportvisserij Limburg. Naast controles op 

de viswateren van Sportvisserij Limburg adviseert de 
Groene Brigade ook in de naleving van de geldende 
wet- en regelgeving. 
Naast de Groene Brigade werkt Sportvisserij 
Limburg samen met verschillende andere partijen, 
zoals gemeentes en natuurorganisaties. Bovendien 
heeft Sportvisserij Limburg ook vrijwillige 
hengelsportcontroleurs die op federatiewateren 
controleren: de zogeheten federatiecontroleurs. 
In 2017 is er een aantal federatiecontroleurs 
bijgekomen. De federatie heeft nu 18 geregistreerde 
federatiecontroleurs. De controleurs controleren 
veelal op wateren bij hun in de buurt en waar 
zij zelf ook graag vissen of komen. Tevens zijn  
er bij hengelsportverenigingen diverse verenigings- 
controleurs actief. Het handhaven op de voorwaarden 
en regels draagt sterk bij aan het waarborgen van de 
sportvisserijmogelijkheden in Limburg. 

Uren inzet
In 2016 had de Groene Brigade nog 600 uren 
beschikbaar om in te zetten ten behoeve van controles 
voor Sportvisserij Limburg. Helaas was het niet meer 
mogelijk voor de Groene Brigade om dit aantal uren 
ook voort te zetten in 2017. Dit heeft te maken met 
andere projecten binnen de provincie waar de Groene 
Brigade voor wordt ingezet. In totaal zijn door de 
Groene Brigade uiteindelijk 408,5 uren ingezet. Deze 
kunnen als volgt verdeeld worden:

•  381 uur surveillance;
•  27,5 uur overig (overleg en schriftelijk werk).

De Groene Brigade heeft hiermee 108,5 uren meer 
ingezet dan overeengekomen. Er kan dus worden 
geconcludeerd dat de uren ruimschoots zijn ingezet, 
waarbij alle extra uren mooi meegenomen zijn. 

Resultaten Groene Brigade
De resultaten van de uitgevoerde controles worden 
door de Groene Brigade geregistreerd in het landelijke 
BRS (BOA Registratie Systeem). Daardoor is het 
mogelijk om een totaaloverzicht te genereren van de 
controles van de Groene Brigade. Dit systeem biedt 
tevens de mogelijkheid om resultaten te vergelijken 
met die van andere federaties. 

18



Jaarverslag 2017 Sportvisserij Limburg

In de onderstaande grafiek zijn de totalen van de 
controles weergegeven. In 2017 zijn er 720 controles 
uitgevoerd. Dit zijn er bijna 300 minder dan vorig 
jaar. Dit komt doordat de Groene Brigade minder uren 
tot haar beschikking had voor Sportvisserij Limburg. 
Daarbij zijn er 140 proces-verbalen opgemaakt en 59 

In onderstaande grafiek is het aantal overtredingen per 
wetgeving weergegeven. De meeste overtredingen 
die zijn gepleegd, vallen binnen de Visserijwet 1963. 
Dit zijn zaken zoals het vissen zonder een geldige 
toestemming of het vissen met levend aas of teveel 
hengels. Daarnaast zijn er ook op andere zaken 
overtredingen begaan, zoals de APV van gemeenten 
en de BPR (binnenvaart politiereglement). Binnen de 
APV valt bijvoorbeeld wildkamperen en het stoken van 
een open vuur. Binnen de BPR gaat het bijvoorbeeld 
over overtredingen met een gemotoriseerd vaartuig. 
Denk daarbij aan snelheidsovertredingen, verboden 
in te varen etc. 

Overtredingen

In onderstaande grafiek zijn de soorten overtredingen 
op de Visserijwet 1963 weergegeven. De meeste 
soorten overtredingen betreffen het vissen zonder 
een geldige toestemming. 62% van de overtredingen 
liggen binnen deze categorie. Daarnaast heeft het 
vissen met meer dan 2 hengels een groot aandeel 
in het aantal overtredingen (13%). Deze verhouding 
komt ongeveer overeen met vorig jaar. In mindere 
mate zijn er overtredingen in de volgende categorieën 
geconstateerd:  

Overtredingen Visserijwet 1963
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waarschuwingen gegeven. Dit betekent dat bij 19,4% 
van de gevallen de sportvissers een overtreding 
hadden begaan. Vorig jaar was dit 25,7%. Zowel 
relatief als nominaal is het aantal geconstateerde 
overtredingen dus gedaald.
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Resultaten 2017 federatiecontroleurs
In 2017 zijn door de federatiecontroleurs 100 
controles uitgevoerd waarbij er 275 personen zijn 
gecontroleerd. Daarvan hadden er 21 een overtreding 
begaan. Met name in het zuiden en het noorden zijn 
er controles uitgevoerd (zie figuur 1). De controleurs 
uit het noorden geven aan dat zij, door hun controle-
inspanning, steeds minder mensen aan het water 
zien die de regels en voorwaarden overtreden. 
Naast deze federatieve controles zijn er nog talloze 
controles uitgevoerd op verenigingswateren door 
verenigingscontroleurs.

het stoken van een open vuur. Langs de Maas en 
Maasplassen zijn diverse open vuren gevonden. Dit 
is erg belastend voor het milieu. De Groene Brigade 
benadrukt dat dit bijzondere aandacht vereist. Naast 
een open vuur gebruikt men ook vaak een barbecue of 
een vuurkorf. Volgens de APV mogen deze wel gebruikt 
worden alleen niet door sportvissers. Sportvissers 
gebruiken deze om zich mee op te kunnen warmen. 
Er wordt daarbij alles op het vuur gelegd wat maar 
kan branden. 

Ten behoeve van de nachtvisserij mogen er in Limburg 
aan diverse wateren schuilmiddelen worden geplaatst. 
Deze schuilmiddelen moeten dan wel voldoen aan de 
voorwaarden die genoemd staan in de Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse VISwateren. Helaas houdt niet 
iedereen hier zich aan. Zo zie je vaak een verzameling 
van meerdere tenten, welke niet voldoen aan de 
voorwaarden. Zo ontstaat de indruk dat het een kleine 
camping betreft. Dit kan voor overlast zorgen. Diverse 
partijen klagen dan ook over deze kampementen. 
Sportvisserij Limburg ziet dit als een bedreiging 
voor de nachtvisserij in de provincie Limburg. Deze 
vorm van overlast zal de komende jaren daarom ook 
meer aandacht krijgen. De Groene Brigade treedt 
verbaliserend op waar schuilmiddelen niet toegestaan 
zijn om te plaatsen. 

Ook worden er nog steeds sportvissers aangetroffen 
die met levend aas vissen, alhoewel deze maar op één 
hand zijn te tellen. 

De Groene Brigade geeft aan dat er in het kader van 
de veiligheid gelet moet worden op de aanwezigheid 
van een mes. Veel sportvissers hebben messen bij zich 
om bijvoorbeeld vis schoon te maken en te fileren. 
Dit terwijl het niet is toegestaan om vis te fileren 
aan de waterkant. Vis wordt daardoor niet meer 
herkenbaar, waardoor deze niet getoetst kan worden 
aan de minimummaten en de vissoort. Deze messen 
zijn niet alleen voorhanden voor het schoonmaken 
van vis. Deze dienen ook als bescherming voor 
hun eigen veiligheid. Soms worden bij sportvissers 
voorwerpen aangetroffen die gemaakt zijn uit huisvlijt 
en die geen doel hebben voor de sportvisserij. Deze 
voorwerpen kunnen gebruikt worden als een gevaarlijk 
steekwapen. BOA’s en controleurs moeten daarom 
altijd goed opletten.

Figuur 1: 
Controles 
uitgevoerd door 
federatiecontroleurs 
van Sportvisserij 
Limburg

Aandachtspunten en constateringen
Ook dit jaar zijn er weer meldingen geweest van 
visstroperij. Zo is er een staand want gevonden in de 
Maas. Helaas was het net al verwijderd door de melder, 
waardoor er geen verder onderzoek uitgevoerd kon 
worden naar de mogelijke dader. 

Daarnaast is er ook een fuik gevonden. Deze kwam 
vast te zitten in de schroef van een boot van de 
brandweer, die op dat moment bezig was met een 
opleiding. De fuik is gevonden op een locatie waar 
geen fuiken mogen worden geplaatst. Het betreft 
dus een illegaal geplaatst vistuig. Onderzoek naar de 
mogelijke dader heeft verder niets opgeleverd. 

Er zijn diverse overtredingen geconstateerd in het kader 
van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Een van deze overtredingen is 
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Op de Maas en Maasplassen wordt veel gevist vanuit 
de boot. De Groene Brigade heeft geconstateerd dat 
bij veel bootvissers kennis ontbreekt over de regels 
en voorwaarden op het water. Er zijn bijvoorbeeld 
sportvissers die een water op zijn gevaren waar 
duidelijk een doorvaarverbod geldt. De sportvissers 
waren van mening dat zij dit wel mochten, omdat zij 
een VISpas hebben. Dit mag dus niet. De VISpas heeft 
helaas niets te maken met waar je wel en niet mag 
varen, tenzij dat uitdrukkelijk staat genoemd in de 
bijzondere voorwaarde van een viswater. 

Daarnaast worden er regelmatig sportvissers 
aangetroffen in gebieden waar zij geen toestemming 
hebben om te mogen komen. Bijvoorbeeld het 
betreden van gebieden die na zonsondergang niet 
betreden mogen worden of het betreden van een 
privé-perceel langs een Maasplas of de Maas. De 
Groene Brigade controleert hierop en er wordt een 
proces-verbaal opgemaakt indien noodzakelijk. 

Ook worden regelmatig auto’s aangetroffen in 
gebieden waar een geslotenverklaring van toepassing 
is tussen zonsondergang en zonsopgang. Hier wordt 
dan ook verbaliserend op opgetreden. Sportvisserij 
Limburg gaat bekijken of in de gebieden waar ’s nachts 

mag worden gevist er een uitzondering gemaakt kan 
worden voor sportvissers. 

Landelijke controledagen
In 2017 hebben voor de vierde keer de landelijke 
controledagen plaatsgevonden. Deze vonden plaats 
op 10 en 11 juni. Bijna alle federaties namen deel, 
waaronder ook Sportvisserij Limburg met BOA’s van 
de Groene Brigade en haar federatiecontroleurs. 
Ook zijn hengelsportverenigingen en andere 
opsporingsambtenaren van andere instanties gevraagd 
om tijdens deze controledagen extra te controleren op 
visdocumenten.

De deelname van de verenigingen aan deze dagen is 
erg belangrijk omdat dit bijdraagt aan de samenwerking 
met de federatie en het vergroten van het totale 
controlegebied. Bovendien wordt er bijgedragen aan 
het imago van de gehele georganiseerde sportvisserij. 
Het betrof een preventieve controle. Naast de 
controle op visdocumenten stond ook de rol van de 
controleur als ambassadeur en voorlichter centraal. 
Dit draagt namelijk positief bij aan het behoud van 
leden, ledenwerving, en het functioneren van de 
hengelsportvereniging als basis voor de georganiseerde 
sportvisserij.

21



Jaarverslag 2017 Sportvisserij Limburg

In het kader van deze controledagen zijn verschillende 
partijen op pad gegaan om extra te controleren op 
visdocumenten. Vanuit Sportvisserij Limburg heeft 
Ben Willems samen met de Groene Brigade en 
Natuurmonumenten met behulp van de boot van de 
Groene Brigade, controles uitgevoerd in het kader 
van de Visserijwet op de Maas en Maasplassen. De 
Groene Brigade en Natuurmonumenten hadden een 
gezamenlijke actie georganiseerd. Tijdens de controles 
werden alle betrokken partijen er goed aan herinnerd 
hoe populair het vissen is bij toeristen. Sommige 
vissers hadden de papieren wel in orde, maar een 
groot deel ook niet. Zo waren er bijvoorbeeld proces-
verbalen opgemaakt voor:

•  het vissen zonder een geldige toestemming;
•  het vissen met drie hengels zonder een geldige 

toestemming;
•  nachtvissen waar het niet is toegestaan.

Ook verbleven er sportvissers in een tent aan de 
waterkant, die niet aan de voorwaarden voldeed en 

zijn er vissers betrapt die aan het barbecueën waren. 
Aan de Maas waren er zelfs kampvuurtjes gevonden 
waar, bij aankomst, de daders al gevlogen waren. De 
kampvuren werden geblust. 

Ook waren er diverse hengelsportverenigingen in 
Limburg die extra controles hebben uitgevoerd. 
Zo hebben bijvoorbeeld de verenigingen Visstand 
Verbetering Maas te Maastricht en de vereniging 
HSV De Rietvoorn te Ool-Herten meegedaan aan de 
Landelijke Controledagen.

De controleurs van HSV De Rietvoorn hebben op de 
Roer, vanaf Roermond tot de Duitse grens, 11 mensen 
aangetroffen. Een enkele persoon had de vergunning 
thuis liggen maar het merendeel had de vergunningen 
goed op orde.

Ook in 2018 gaan de controledagen weer plaatsvinden. 
Sportvisserij Limburg pleit ervoor om de deelname aan 
deze controledagen te stimuleren en te vergroten.
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5.  Wedstrijden 
Limburgs Kampioenschap Feeder 
Op zaterdag 22 juli 2017 werd het LK Feeder gevist 
aan het Lateraalkanaal. Om de vangkansen te 
maximaliseren hadden de leden van de Projectgroep 
Wedstrijden het parcours ruim uitgezet. De wedstrijd 
werd gevist onder prima weersomstandigheden. 
Buiten het weer, werkte ook de vis goed mee. In alle 
vakken werd er goed vis gevangen.

John Janssen van HSV Leudal ging met de Limburgse 
titel aan de haal. Hij wist maar liefst 11.810 gram vis te 
vangen. Bij de korpsen won het korps van HSV Leudal 
1, met 6 punten en een totaalvangst van 25.130 gram. 

Uitslag LK Feeder individueel
1 John Janssen HSV Leudal 11.810 g

2 Gerrit Janssen HSV Leudal 8.200 g

3 John Geraedts HSV Leudal 7.000 g

Uitslag LK Feeder korpsen
1 HSV Leudal (korps 1) 6 punten

2 HSV St. Petrus Linne 9 punten

3 HSV Leudal (korps 2) 9 punten

Limburgs Kampioenschap Senioren 
(55- en 55+)
Op zaterdag 8 juli 2017 werd er onder werkelijk 
schitterende weersomstandigheden gevist om de 
Limburgse titels in de categorieën 55- en 55+. De 
wedstrijd van categorie 55- vond plaats aan visvijver 
De Groene Bleek in Posterholt en de wedstrijd van de 
55-plussers vond plaats aan visvijver ‘t Rijnbroek in 
Tienray.

De deelnemers aan deze finale wisten zich voor 
deze finalewedstrijden te plaatsen tijdens de 
selectiewedstrijden die in juni verspreid over Limburg 
plaatsvonden. 

In beide finales werd er goed vis gevangen. Bij de 
categorie 55- werd Daniël Welzen met 17.395 gram 
Limburgs Kampioen. Dieter Breuer pakte de Limburgse 
titel bij de 55-plussers met 33.620 gram.

Uitslag 55-
1 Daniël Welzen HSV Leudal 17.395 g

2 Robert 
Kettenberger HSV De Karper 16.895 g

3 Mark Schroeber HSV De 
Vriendenkring 11.520 g

Uitslag 55+
1 Dieter Breuer HSV De Karper 33.620 g

2 Peter Wirtz HSV De Karper 14.320 g

3 Hans Vissers HSV De 
Noordervaart 12.040 g
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Limburgs Kampioenschap Korpsen 
Na een jaar afwezigheid stond er in 2017 weer 
een Limburgs Kampioenschap voor korpsen op 
het programma. De wedstrijd vond plaats aan het 
Lateraalkanaal bij Horn. 

De vis liet zich tijdens deze wedstrijd maar moeilijk 
verleiden tot een aanbeet. Eén vis meer of minder kon 
zomaar een paar punten schelen. Het bleef dan ook 
vier uur spannend. Uiteindelijk eindigden de eerste 
twee teams met precies 16 punten. Het korps HSV 
St. Petrus Linne 2, bestaande uit Leon Maessen, John 
Savelkoul, Rolf van de Broek, Dieter Friederichs en 
Ron Steyvers, wist echter meer gewicht in de schaal 
te leggen dan het korps van HSV Leudal en werd 
Limburgs kampioen. HSV St. Jan uit Echt eindigde met 
17 punten op de derde plaats.

Uitslag LK Korpsen
1 HSV St. Petrus Linne 2 16 punten 9.350 g

2 HSV Leudal 16 punten 5.760 g

3 HSV St. Jan 17 punten 4.445 g

Open NK Dames
Op 2 september werd het NK Dames gevist aan het 
Noord-Hollandskanaal bij Purmerend. Aan dit NK 
namen twee Limburgse dames deel. Beide dames 
presteerden goed. Tatiana Timoshkina van HSV de 
Karper uit Voerendaal eindigde op de 3de plaats en 
Daphne Janssen van HSV De Peelvissers uit Sevenum 
eindigde op een nette 5de plaats.

Open NK 55+ & 55-
Het Open NK 55+ & 55- werd gevist aan het 
Harinxmakanaal in Leeuwarden. Voor het Open NK 
55+ kwalificeerden zich 7 Limburgse vissers. Dieter 
Breuer van HSV De Karper uit Voerendaal wist zijn vak 
te winnen en eindigde op de tweede plaats. 

Vijftien Limburgse vissers wisten zich te plaatsen voor 
het NK 55-. Drie Limburgers eindigden in de top 10. 
Ramon Pasmans werd 9de, Haike Ruijters werd 6de en 
Charlie van Rhee van HSV De Noordervaart uit Meijel 
wist met 6.445 gram de titel Nederlands Kampioen in 
de wacht te slepen.
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Karperuitzetproject Zandmaas
De Karpersportvisserij Nederland (De KSN) afdeling 
Limburg en Sportvisserij Limburg hebben een 
driejarig karperuitzetplan opgesteld voor de Maas 
en de Maasplassen. Vanuit Sportvisserij Limburg is 
6000 euro per jaar beschikbaar gesteld en de KSN 
heeft daarnaast nog 7000 euro aan sponsorgelden 
binnen kunnen halen. In 2017 is gestart met dit 
project en werd er ruim 1000 kg aan karpers 
uitgezet. Er is gekozen voor het ontwikkelen van 
een gevarieerd karperbestand. Daarom worden 
zowel beschubde als onbeschubde spiegelkarpers 
uitgezet en ook schubkarpers. Daarnaast worden er 
vissen van verschillende kwekers gekozen. Hierdoor 
ontstaat een gevarieerd karperbestand dat bestaat 
uit verschillende rassen en beschubbingstypen. De 
karpers worden zorgvuldig uitgezocht en er wordt 
met verschillende kwekers onderhandeld. In 2017 zijn 
er vervolgens mooie schubkarpers en onbeschubde 
spiegelkarpers uitgezet. Deze uitzettingen vonden 
plaats in de Asseltse Plassen en de Noordplas. Vanuit 
deze plaatsen kunnen de vissen zich weer verder 
verspreiden door het Maasplassengebied. In 2018 en 
2019 volgen er opnieuw uitzettingen.

Noordervaart
Sportvisserij Limburg heeft, samen met diverse 
hengelsportverenigingen die actief zijn op 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. In 2017 
heeft hiervoor een bijeenkomst plaatsgevonden. Uit 
deze bijeenkomst is er een voorstel gekomen dat naar 
Rijkswaterstaat is verzonden. Sportvisserij Limburg 
en de verenigingen willen graag een goed bevisbare 
oever realiseren, door middel van een beschoeiing 
of visplekken. In 2017 zijn hier nog geen concrete 
ontwerpen uitgekomen.

Nieuwe beschoeiing Oude Beemden
In Venlo ligt vijver de Oude Beemden prachtig 
gelegen langs de Maas. Sportvisserij Limburg is 
visrechthebbende op deze vijver en stelt deze 
beschikbaar voor sportvissers. Daarnaast maakt 
Kanovereniging De Viking gebruik van deze vijver als 

6.  Adviezen en begeleiding

oefenwater en wordt er in het gebied gerecreëerd 
door de lokale bevolking. In het kader van het 
Project Stroomlijn hebben er graafwerkzaamheden 
plaatsgevonden om de doorstroming van de Maas 
bij hoogwater te verbeteren. Hierdoor is de vijver 
vergroot en op advies van alle belanghebbenden is 
het nieuwe deel van de vijver dieper uitgegraven 
dan eerst gepland stond. Daarnaast is er een nieuwe 
beschoeiing aangelegd die gebruikt kan worden door 
alle belanghebbenden, zoals sportvissers, recreanten 
en kanovaarders. Sportvisserij Limburg heeft hier 
actief aan bijgedragen.

Nieuwe beschoeiing Grubbenvorst
Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland 
hebben HSV ’t Voorntje subsidie verleend voor het 
aanleggen van een nieuwe beschoeiing langs hun 
vijver in Grubbenvorst. De vereniging had te kampen 
met ondergegraven oevers door muskusratten. De 
oude beschoeiing voldeed niet meer om de oever 
stabiel te houden. Sterker nog, op sommige plekken 
was de beschoeiing compleet verdwenen. Er is 
gekozen voor een kunststof beschoeiing, omdat dit 
duurzamer is dan een houten beschoeiing. Ook kan 
door de nieuwe beschoeiing de vijver in het algemeen 
beter bevist worden.
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Slibproblematiek Snoekbaarsvijver
De vijver van HSV De Snoekbaars is gelegen aan 
de Glazenap in Tegelen. De vereniging vist hier 
wedstrijden en er wordt vis uitgezet. De afgelopen 
jaren zijn de vangsten echter steeds minder aan het 
worden. Ook zwemmen de vissen vaak boven in het 
water. Het vermoeden bestond dat dit kwam door een 
dikke baggerlaag die voor een laag zuurstofgehalte 
zorgt in het water. Om dit probleem in kaart te brengen, 
heeft Sportvisserij Limburg een milieu-inventarisatie 
laten uitvoeren door Sportvisserij Nederland. Uit dit 
onderzoek bleek dat er inderdaad sprake is van een 
dikke baggerlaag en een laag zuurstofgehalte. Een 
gegeven dat zeker invloed kan hebben op de visstand, 
en daarmee ook de visvangsten van de vereniging. 
Om dit probleem op te lossen, is er geadviseerd om 
te gaan krijten met coccolietenkrijt. Door het gebruik 
van coccolietenkrijt worden verteringsprocessen in 
de bodem versneld, waardoor de baggerlaag in dikte 
afneemt. Hierdoor moeten de omstandigheden voor 
de vissen verbeteren en daarmee ook de visvangsten 
voor de vereniging. In het voorjaar van 2018 wordt 
hier waarschijnlijk mee gestart.

De Diepeling
Afgelopen jaar heeft Sportvisserij Limburg gesprekken 
gevoerd met Teunesen Zand en Grint over de 
zandwinplas de Diepeling. Ook heeft er een overleg 

plaatsgevonden tussen Sportvisserij Limburg en de 
lokale sportvissers over de wensen voor de plas. 
Aangezien er nog steeds werkzaamheden plaatsvinden 
op de plas kan helaas een groot deel van de plas nog 
niet opengesteld worden voor sportvissers. Wel is het 
gelukt om het aantal vergunningen voor de Diepeling 
te vergroten en is het toegestane visgebied ook 
vergroot. Er zijn een paar mooie stekken bijgekomen. 
Hopelijk kan de plas in de nabije toekomst open 
worden gesteld voor een breder publiek. 

Gemeenteraadsverkiezingen
In samenwerking met Sportvisserij Nederland 
stimuleert Sportvisserij Limburg verenigingen om 
contact op te nemen met fracties van politieke 
partijen om hun lokale belangen te behartigen. 
Hiervoor heeft Sportvisserij Nederland, in 
samenwerking met de federaties, een brief opgesteld 
die verenigingen naar de fracties kunnen sturen. 
In de brief kunnen verenigingen bijvoorbeeld 
wensen aangeven die zij hebben voor hun vijver. 
Daarnaast is er de mogelijkheid voor verenigingen 
om aan te sluiten bij het programma dat opgezet 
is door NOC*NSF. Binnen dit programma worden 
er in verschillende regio’s sportcampagneteams 
opgezet waarin verschillende sportverenigingen 
kunnen aanhaken. Het doel hiervan is om met een 
gezamenlijke actie sport op de kiesprogramma’s van 
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de lokale politieke partijen te krijgen. Dit met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezingen die hebben 
plaatsgevonden in maart 2018.

Belangenbehartiging en visrechten
Sportvisserij Limburg probeert zoveel mogelijk 
viswater beschikbaar te stellen aan VISpashouders. 
Dit met zo min mogelijk beperkende regels en 
voorwaarden. Er wordt naar gestreefd om op zoveel 
mogelijk wateren het vissen met de VISpas, Derde 
Hengeltoestemming en NachtVIStoestemming 
mogelijk te maken. Om wateren beschikbaar te 
stellen, huurt Sportvisserij Limburg visrechten van 
watereigenaren en partijen die visrechten bezitten 
of vraagt Sportvisserij Limburg een machtiging om 
het water in te brengen in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse VISwateren. Daarnaast onderhandelt 
Sportvisserij Limburg met deze partijen over het 
beheer, onderhoud en de toegankelijkheid van de 
viswateren. Dit doet Sportvisserij Limburg door 
dialoog te voeren met de watereigenaren, beheerders 
en bezitters van visrechten. Voorbeelden van deze 
partijen zijn Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs 
Landschap, Natuurmonumenten, gemeenten maar 
ook particulieren en hengelsportverenigingen. Doordat 
Limburg vele watereigenaren en partijen kent, is het 

niet altijd even makkelijk om tot een overeenstemming 
te komen. Veel visrechten zijn dan ook onder 
verschillende voorwaarden verhuurd. Hierdoor gelden 
er voor de verschillende wateren verschillende regels 
en toestemmingen.

Ook in 2017 is Sportvisserij Limburg druk bezig geweest 
om meer viswater beschikbaar te krijgen en om 
beperkende voorwaarden op te heffen. Bij verschillende 
instanties is er onderhandeld om bijvoorbeeld het 
vissen met een derde hengel of het nachtvissen op 
een water mogelijk te maken. In sommige situaties 
zijn er nieuwe overeenkomsten aangegaan met de 
eigenaren of lopen er onderhandelingen. Met name 
in het Maasplassengebied speelt dit. Dit gebied is 
volop in ontwikkeling, aangezien het gebied in trek is 
bij toeristen. De watereigenaren zijn daarom ook druk 
bezig met het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve 
projecten. Deze projecten hebben een grote invloed 
op de bevisbaarheid van de wateren. Sportvisserij 
Limburg heeft in 2017 daarom diverse gesprekken 
gevoerd met eigenaren om ervoor te zorgen dat de 
sportvisserij een plek behoudt binnen deze grote 
ontwikkelingen. Dit zal niet altijd leiden tot het 
gewenste resultaat. Zo zal binnenkort het vissen niet 
meer mogelijk zijn in bepaalde jachthavens. 
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Limburg kent in het Maasplassengebied ook vele 
wateren die in eigendom zijn van natuurorganisaties. 
Deze organisaties leggen veel beperkingen op aan 
de sportvisserij vanwege hun natuurdoelstellingen. 
Het is verboden de gebieden ’s nachts te betreden 
en op sommige wateren mag men niet met een 
derde hengel vissen. Sportvisserij Limburg wil graag 
haar samenwerking met deze partijen versterken om 
zodoende op termijn genoemde zaken bespreekbaar 
en mogelijk te maken. In 2017 hebben er daarom 
diverse gesprekken plaatsgevonden met deze 
natuurorganisaties. 

Projectgroep Maas en Maasplassen
In 2017 is er weer een start gemaakt met de 
Projectgroep Grensmaas en de Projectgroep 
Maasplassen. Deze projectgroepen zetten zich in 
voor de bevisbaarheid en bereikbaarheid van de 
Maas en Maasplassen. De projectgroepen zijn echter 
een lange tijd minder actief geweest. In 2017 werd 
er daarom een bijeenkomst georganiseerd om de 
projectgroepen bijeen te brengen. Daarnaast werden 
de stand van zaken en ontwikkelingen besproken en 
bekeken of er gevolg kon worden gegeven aan het 
knelpuntenrapport van Sportvisserij Limburg. Tijdens 
de bijeenkomst werd besloten het knelpuntenrapport 
te actualiseren en zijn de projectgroepen 
samengevoegd tot één projectgroep die verder gaat 
onder de naam Projectgroep Maas en Maasplassen. 
Daarnaast werd er aandacht besteed aan de 
bereikbaarheid van de Grensmaas, waar diverse 
werkzaamheden plaatsvinden. Er werd gepleit voor 
parkeergelegenheid, hekoverstappen en klaphekjes 
in de gebieden die in 2018 worden opgeleverd. Dit 
betreft bijvoorbeeld het gebied bij Visserweert.

Hekoverstappen aangelegd en snoei-
werkzaamheden kanalen
Om de bereikbaarheid en de bevisbaarheid te 
verbeteren van het wedstrijdtraject langs het 
Lateraalkanaal heeft Sportvisserij Limburg in 2017 
snoeiwerkzaamheden laten uitvoeren en zijn er 
hekoverstappen aangelegd. Via deze stevige houten 
hekoverstappen kan men op meerdere plekken 
makkelijk over de rasters komen om vervolgens 
naar de stek te kunnen gaan. Ook langs de 
Bunkerhaven in Maasbracht zijn deze hekoverstappen 
aangelegd. Daarnaast is Sportvisserij Limburg bezig 

oeveronderhoud mogelijk te maken aan trajecten 
langs het Julianakanaal. Hiervoor heeft Sportvisserij 
Limburg contact met Rijkswaterstaat. 

Gewijzigde Situatie Maas
Op 7 mei 2012 zijn Sportvisserij Limburg, dhr. L. 
Timmermans en Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt 
V.O.F. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan 
betreffende de visrechten op een deel van de Maas. 
Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft besloten 
deze samenwerkingsovereenkomst te beëindigen, 
omdat de sportvisserijmogelijkheden te veel werden 
beperkt. Door het opzeggen van deze overeenkomst 
mag er op een bepaald deel van de Maas niet meer 
gevist worden. Het voordeel is dat er op bepaalde 
delen wel meer mogelijkheden zijn gekomen. Het 
betreft het deel Maas vanaf de oude loswal te Beesel 
tot het veer te Steyl. Daar is het vissen met de derde 
hengel en het nachtvissen nu toegestaan en mag de 
beroepsvisser niet meer vissen. 

Beveroverlast
Diverse Limburgse verenigingen hebben te 
maken met overlast die wordt veroorzaakt door 
bevers. Oevers worden ondergegraven, oever- en 
watervegetatie worden beschadigd en het waterpeil 
van vijvers wordt ongewenst beïnvloed door de bouw 
van beverdammen. De beverpopulatie is de laatste 
jaren dusdanig in omvang toegenomen dat ook 
agrariërs, Waterschap Limburg en particulieren veel 
overlast beginnen te ondervinden.

In de loop van 2017 is het door de Faunabeheereenheid 
Limburg opgestelde beverbeheerplan in werking 
getreden. In dit beheerplan staat beschreven 
hoe bevers beheerd kunnen worden. Voordat 
probleembevers aangepakt kunnen worden, moeten 
er eerst preventieve maatregelen worden genomen. 
Helaas zijn deze preventieve maatregelen voor de 
meeste hengelsportverenigingen niet te betalen. 
In samenwerking met diverse gemeentes en 
Provincie Limburg probeert Sportvisserij Limburg de 
beverproblematiek op te lossen.

Karper- en bijvoerproject
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg 
zetten in op de ontwikkeling van karpervijvers naar 
Engels voorbeeld. Deze vijvers worden bepoot met 
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kweekkarper. Karpers zijn sterk, worden gekweekt en 
zijn tevens ‘aalscholverproof’. Om het project in gang 
te zetten, werden er in het najaar van 2016 twee 
informatieavonden georganiseerd. Op deze avonden 
werd er uitleg gegeven met betrekking tot inrichten 
en beheren van karpervijvers.

In de loop van 2017 werd het duidelijk dat het 
karper- en bijvoerproject over het algemeen succesvol 
verloopt. In de loop van 2017 heeft zich een aantal 
verenigingen aangemeld die in 2018 aan het 
project willen deelnemen. In 2018 wordt het project 
voortgezet. Vanwege het succes heeft Sportvisserij 
Nederland het budget voor het project in 2018 zelfs 
verhoogd. 

Inrichting en beheer visvijvers
Dat vissers vis willen vangen is vanzelfsprekend. 
Helaas heeft de visstand in veel Limburgse vijvers 
de laatste jaren ernstig te lijden gehad onder de 
aalscholverpredatie. Veel verenigingswateren zijn 
momenteel niet goed ingericht. De vis kan zich hier 
vaak maar moeilijk verschuilen. In samenwerking met 
diverse Limburgse verenigingen probeert Sportvisserij 
Limburg de inrichting van vijvers te verbeteren. 

Voorbeelden van dergelijke inrichtingsmaatregelen 
zijn aparte afgesloten paaivijvers, half-natuurlijke 
oevers voorzien van waterriet en vissenbossen. 

Regelmatig gaan dergelijke inrichtingsmaatregelen 
hand in hand met de renovatie van de parkgebieden 
waarin deze vijvers liggen. Door in een vroeg stadium 
te overleggen met de betrokken gemeentes en 
ontwerpers kunnen vaak mooie resultaten worden 
geboekt. Hier hebben niet alleen vissen en vissers 
voordeel van, maar ook parkbezoekers en de overige 
flora en fauna profiteren hiervan mee. 

Ontwikkeling visvijver Maasbracht
De ‘Eendjesvijver’ in het centrum van Maasbracht wordt 
opnieuw aangelegd. Hengelsportvereniging I.P.I.V.I., 
Gemeente Maasgouw en Sportvisserij Limburg hebben 
bij de planvorming goed samengewerkt. Zo zijn er 
gezamenlijk diverse ‘voorbeeldvijvers’ in Limburg 
bezocht om de medewerkers van Gemeente Maasgouw 
en de ontwerper te laten zien wat de behoeftes van 
vissers en vissen zijn. Dit heeft geleid tot een mooi 
ontwerp. Hopelijk wordt de vijver in de loop van 2018 
gegraven. Vooral de jeugd in Maasbracht zal gaan 
profiteren van de ‘Eendjesvijver 2.0’.
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7.  Communicatie 
Sinds augustus 2017 is er wederom een 
communicatiespecialist actief bij Sportvisserij 
Limburg, die de communicatiekanalen van de 
federatie up-to-date houdt en zowel de interne- 
als externe PR verder ontwikkelt en daarmee de 
belangenbehartiging van de hengelsport uitdraagt, 
waarbij in de eerste plaats de sportvisser centraal 
staat. Iedereen die meer wil weten over de 
sportvisserij in Limburg en de daaraan gerelateerde 
evenementen en projecten kan terecht op de 
communicatiekanalen van Sportvisserij Limburg. 
Met een professionele eigen website (die in 2018 
verder wordt uitgebreid) en diverse social media 
platforms, zorgt Sportvisserij Limburg voor een 
groot ‘crossmediaal’ bereik onder alle sportvissers, 
betrokken organisaties en de samenleving. Het bereik 
via social media steeg afgelopen jaar hard. Sommige 
berichten bereikten zelfs circa 10.000 personen. Naar 
verwachting zal dit bereik in 2018 groeien, wanneer 
Sportvisserij Limburg nog actiever met social media 
aan de slag gaat en de advertentieplannen die in 

2017 zijn opgesteld zal uitvoeren. Dit sluit mooi aan 
bij de landelijke trends: social media worden steeds 
belangrijker als communicatiemiddel.

Nieuws aanleveren
In 2017 ontving Sportvisserij Limburg weinig nieuws 
vanuit haar achterban. Ook wordt de federatie 
vaak niet of te laat op de hoogte gesteld van 
nieuwswaardige acties en evenementen. Hierbij 
kan gedacht worden aan verenigingsevenementen 
of -projecten, visuitzet, bijzondere vangsten of 
sportvisprestaties, jeugdcursussen etc. Intern is 
er in 2017 de nodige aandacht besteed aan het 
stimuleren van het aanleveren van nieuws door 
medewerkers, projectgroepen en bestuursleden. 
Daarnaast is er in 2017 een lijst Google Alerts 
ingesteld. Komend jaar zal ook gefocust worden op 
het bevorderen van het aanleveren van nieuws door 
verenigingen en sportvissers. Dit zal een essentiële 
bijdrage leveren aan interactieve communicatie en 
meer regionale betrokkenheid. 
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Toevoeging op landelijke kanalen
De communicatiekanalen van Sportvisserij Limburg 
vormen een mooie regionale toevoeging op de 
mediakanalen van Sportvisserij Nederland. Tijdens 
het Beroepskrachtenoverleg Communicatie, dat in 
2017 twee keer plaatsvond, wordt de communicatie 
van Sportvisserij Nederland en de zeven federaties 
besproken en afgestemd en worden nieuwe 
ontwikkelingsideeën gedeeld. 

Regio-editie Hét Visblad
De Limburgse regio-editie van Hét Visblad werd in 
2017 wederom twee keer gratis verzonden naar 
alle Limburgse VISpashouders. Dit volwaardige 
magazine voor alle sportvissers biedt een mooie 
gelegenheid om het werk van de federatie, 
projecten, sportvissers en verenigingen onder 
de aandacht te brengen. Sportvisserij Limburg 
besteedt deze artikelen niet uit aan derden en 
ziet dit als een waardevol contactmoment met de 
geïnterviewden en betrokkenen. Wel wordt er meer 
gebruik gemaakt van professionele fotografie. 

Komend jaar wordt geëvalueerd hoe de Limburgse 
regio-editie verder verbeterd kan worden. 

Verbetervoorstel Communicatie
Om de communicatie van Sportvisserij Limburg 
naar een hoger niveau te tillen, is er in het 
najaar van 2017 veel voorbereidend werk voor 
2018 gedaan. Zo is er een nieuw voorstel aan 
het Algemeen Bestuur gepresenteerd met 
betrekking tot het verbeteren en uitbreiden van 
de communicatie van Sportvisserij Limburg. Het 
verbetervoorstel borduurt voort op het beleidsplan 
‘Samen Beleven’ en het Mullier Rapport, waardoor 
er gefocust kan worden op gerichte communicatie 
vanuit het gedrag en de interesses van de diverse 
doelgroepen. Aan de hand van het voorstel zal de 
content verbeterd worden, de website uitgebreider 
worden en meer nieuws aanbieden, er een perslijst 
opgesteld worden en de contacten met de pers 
geïntensiveerd worden. Verder zullen nieuwe 
kanalen, zoals LinkedIn en Instagram ingezet 
worden en zal het bereik op Facebook zowel 
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organisch (niet betaald) als betaald nog verder 
vergroot worden. Daarnaast zal het YouTube 
kanaal verder worden uitgebouwd en gaat de 
federatie zich meer richten op (bewegend) beeld. 
Er is bovendien een contentkalender, budgetplan 
en targetoverzicht opgesteld. Daarnaast werd er 
met een kritische blik de statistieken van de huidige 
kanalen geanalyseerd en kansen in kaart gebracht.

Ondersteuning verenigingen
Verder werd er desk research gedaan naar de 
communicatiemiddelen van verenigingen en werden 

de kansen in kaart gebracht om verenigingen 
hierbij en op het gebied van digitalisering verder 
te ondersteunen. In 2018 zal Sportvisserij 
Limburg zich actief inzetten om verenigingen te 
ondersteunen bij het opzetten en onderhouden 
van een Facebookpagina en/of website. Dit 
vergroot de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de 
sportvisserij. Met name op het gebied van integratie 
van de VISpasmodule op verenigingswebsites valt 
nog veel winst te boeken, wanneer het gaat over 
ledenwerving. Geïnteresseerde verenigingen kunnen 
zich hiervoor aanmelden bij Sportvisserij Limburg.
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8.  Toerisme 
Limburg is een populaire bestemming voor 
sportvistoerisme. Vooral bij Duitse vissers blijkt 
Limburg een geliefde sportvisbestemming. Naast 
de ideale locatie van Limburg als grensprovincie 
blijkt de regelgeving omtrent het verantwoord 
terugzetten van vis een belangrijke reden voor de 
groeiende populariteit. 

Onderzoek aantal buitenlandse sport-
vissers
Op basis van de centrale ledenadministratie is 
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het 
aantal buitenlandse sportvissers. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd door het Cluster Visdocumenten 
binnen Sportvisserij Nederland. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat landelijk het aantal 
Duitse VISpashouders in 2017 wederom fors is 
toegenomen (met meer dan 5.200 personen). Het 
percentage buitenlandse sportvissers in het totaal 
aantal aangesloten sportvissers bedroeg in 2017 
9,3%. 

Uit het onderzoek blijkt dat de grensfederaties, 
zoals Limburg, relatief veel Duitse aangesloten 
sportvissers kennen. Zo bedraagt het percentage 
Duitse sportvissers bij Sportvisserij Oost-Nederland 
7,2%, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 
7,5% en bij Sportvisserij Midden Nederland 14,1%. 
De percentages betreffende Duitse sportvissers 
liggen bij de federaties die niet aan Duitsland 
grenzen beduidend lager. Zo ligt dit bij Sportvisserij 
Fryslân op 3,2%, bij Sportvisserij Zuidwest 
Nederland eveneens op 3,2% en bij Sportvisserij 
MidWest Nederland op 2,8%. Sportvisserij Limburg 
heeft veruit het hoogste percentage buitenlandse 
sportvissers met 38,2%. 

Als men kijkt naar het percentage Belgische 
sportvissers dan zijn met name Sportvisserij 
Zuidwest Nederland met 4,5% en Sportvisserij 
Limburg met 4,1% noemenswaardig. Ook hierbij 
geldt dat de grensprovincies het beste scoren, 
waarschijnlijk vanwege de gunstige ligging. 
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Fishing in Holland
Vanaf mei 2017 is de inzet van de toeristische 
aanpak Fishing in Holland gestart middels een 
professionele website, artikelen in buitenlandse 
hengelsportbladen en een informatiefolder in het 
Nederlands, Engels, Duits en Pools. Fishing in 
Holland heeft als doel om sportvissers in Nederland 
en buitenland optimaal te faciliteren bij hun 
vistrip of -vakantie in Nederland. Op de website 
worden ook Limburgse topstekken en populaire 
sportvisbestemmingen en accommodaties weer- 
gegeven. Tevens is het Beroepskrachtenoverleg 
Toerisme in het leven geroepen, waarbij 
beroepskrachten van zowel Sportvisserij Nederland 
als de federaties tweemaal per jaar overleggen 
en afstemmen hoe het sportvistoerisme en 
de bijbehorende informatievoorziening verder 

ontwikkeld kan worden. De acties die hieruit 
voortvloeien worden actief opgepakt. 

Inspelen op het groeiende sportvistoerisme 
heeft ook een positief effect op de hengelsport 
in het algemeen, doordat gemeentes en andere 
organisaties zich steeds bewuster worden van 
de invloed die de hengelsport op de toeristische 
sector heeft en hoe deze nog verder kan groeien. 
Sportvisserij Limburg merkte in 2017 wel dat 
het groeiende sportvistoerisme ook de nodige 
uitdagingen met zich meebrengt op het gebied 
van telefonische contacten en correspondentie 
vanuit het federatiekantoor, informatievoorziening 
betreffende de visserijregels en handhaving en 
controle. Kortom, uitdagingen waar in 2018 de 
nodige aandacht aan zal worden besteed.
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9. Personalia, project- en werkgroepen

Federatiebestuur 
Theo Wilken  Voorzitter
Gerard Heijthuisen Penningmeester
Dieter Breuer Secretaris
Thijs Belgers Bestuurslid 
Cornel van Schayck Bestuurslid
Didier Lemmens Bestuurslid

Bureaumedewerkers 
Marjo Graus Administratief / secretarieel medewerkster tot 1 september 
Patricia Koelen Kantoorcoördinator
Cindy Lemmens Communicatiemedewerker vanaf 21 augustus
Ramon Pasmans Adviseur
Ben Willems Adviseur

Arbitragecommissie 
Thijs Killaars Voorzitter
Gerrit Haas
Jo Smeets 

Decoratiecollege 
Dieter Breuer  Voorzitter 
Hans van den Akker
Chris Arets
Cor Cornelissen
Jo Smeets
Ger Timmermans
Patricia Koelen

Projectgroep Wedstrijden 
Theo Wilken  Voorzitter
Frans van Deur
Frank Gommans 
Piet Knoben
Albert Reuvers
Har Slabbers Tot 1 september 
Joep Vissers
Frank Vossen
Ramon Pasmans 

Projectgroep Grensmaas  
Theo Wilken Voorzitter
Hub Janssen 
Piërre Wagemans 
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Projectgroep Grensmaas Gezond  
Cornel van Schayck Voorzitter
Thijs Belgers  
Niels Brevé  Ondersteuning Sportvisserij Nederland
Hub Janssen
Didier Lemmens 
Franklin Moquette
Hans Oyen 
Hans Spruijt
Raymond Tillmans
David Vertegaal Ondersteuning Sportvisserij Nederland
Ramon Pasmans
 
Projectgroep Maasplassen 
Theo Wilken  Voorzitter 
Thijs Belgers  
Gerrit Haas  
Hans Stevens 
Ger Timmermans 
 
Actiecomité Waterkracht 
Cornel van Schayck
Thijs Belgers 
Fred Bloot Ondersteuning Sportvisserij Nederland
Gerard de Laak Ondersteuning Sportvisserij Nederland
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