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Woord vooraf
Het jaar 2018 was een uitzonderlijk warm jaar. Hoe 
deed de sportvisserij het in Limburg? Het warme 
weer gaf veel buitenplezier, vooral op en langs het 
water. Maar hoe verging het de vissen in dit zeer 
droge jaar? Waar hielden het bestuur en de vier 
medewerkers van Sportvisserij Limburg zich vooral 
mee bezig? Als u het allemaal precies wilt weten, dan 
leest u natuurlijk het hele jaarverslag. Een tipje van 
de sluier lichten we hier alvast op. 

Sportvisserij Limburg groeit nog steeds. Er zijn nu 
bijna 35.000 sportvissers in Limburg. De groei is 
vooral te danken aan het toerisme. Limburg is een 
gastvrije provincie en ook het sportvissen wordt 
gewaardeerd. Limburg heeft uniek viswater met een 
aantrekkelijk visbestand. Het is de bedoeling dat 
zowel de Limburgers als de gasten die hier een tijdje 
verblijven, zo veel mogelijk van dat moois kunnen 
genieten. 

Om dat moois te behouden moeten we alert blijven 
op de controle en naleving van de visserijregels. 
Nederland staat bekend om zijn vrijheden, dat wordt 
nog wel eens verkeerd begrepen. Om de grote groep 
Duitse, Belgische en Poolse sportvissers van de 
juiste informatie te voorzien, is de website ‘Fishing in 
Holland’ in het leven geroepen. Sportvissers die willen 
genieten van de natuur en van de rust, hebben het 
niet op afvaldumping of stroperij. Veel sportvissers 
helpen zelf mee met opruimacties langs oevers van 
de Maas. Het is heel jammer dat de Provincie de taken 
van de Groene Brigade steeds meer moet verleggen 
naar opsporing van ernstige delicten. Dat heeft ons 
ertoe gebracht om te kijken of we de handhaving 
van de visserijregels zelf met vrijwillige BOA’s op 
ons kunnen nemen. Naast de eigen controleurs 
zijn deze opsporingsambtenaren beter toegerust 
voor de signalering van ernstige verstoringen in het 
buitengebied. Er is een samenwerkingsconvenant 
opgesteld met gemeenten, provincie, waterschap 
en natuurorganisaties. Die samenwerking vinden 
we erg belangrijk. We zijn er van overtuigd dat de 
scherpe ogen van de vele sportvissers belangrijk zijn 
om de veiligheid en de rust en de kwaliteit van het 
buitengebied te waarborgen.

En hoe staat het met het viswater? Met de droogte 
moesten er op verschillende plaatsen vrijwilligers op 
uit om vissen te redden uit droogvallende beken en 
vijvers. Andere hengelsportverenigingen boekten 
goede resultaten met aanpassingen van hun 
visvijvers waardoor de natuurlijke aanwas toenam en 
de visstand verbeterde. Met de Karper Studiegroep 
Nederland werd op een aantal wateren het verouderde 
karperbestand aangevuld met nieuwe karpers, die 
allemaal op de foto gingen! De Grensmaas had met 
de warmte en de lage waterstand een heel moeilijk 
jaar. Op een van die hete dagen kwamen er jammer 
genoeg nogal wat dode barbelen de rivier afdrijven. 
Met Rijkswaterstaat en de Belgische partners werden 
vorderingen geboekt om de afvoerfluctuaties te 
dempen. Dat is goed nieuws waar de Grensmaasvisser 
weer hoop uit put.

Het afgelopen jaar vroegen ingewikkelde zaken 
als vrijwilligersregelingen, verzekeringen, 
belastingregels, wet op de persoonsgegevens, veel 
tijd van bestuur en medewerkers van Sportvisserij 
Limburg. We waren ook druk met wedstrijdvissen en 
scoorden dit jaar weer goed bij de jeugd met een 
Nederlands Kampioen uit Limburg! Het jeugdwerk had 
de volle aandacht, zeker nu het aantal JeugdVispassen 
weer terugloopt. Bij Sportvisserij Nederland en de 
andere federaties konden we regelmatig ons licht 
opsteken en activiteiten op elkaar afstemmen. Zo 
kwamen we ook dit jaar samen met onze partners en 
hengelsportverenigingen weer een stukje verder om 
de sportvisserij in Limburg optimaal te laten floreren 
en beter zichtbaar te maken in onze provincie. 

Cornel van Schayck
Waarnemend voorzitter
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1. De federatie
Vertrouwenscontactpersoon
Sportvisserij Limburg vindt het van groot belang 
dat iedereen in de hengelsport correct met elkaar 
omgaat en dat mensen respect hebben voor elkaar 
en de hengelsport kunnen beoefenen in een veilige 
omgeving. Voor sportvissers, vrijwilligers, bestuurders 
of medewerkers, die met ongewenst gedrag van 
anderen in de sportvisserij te maken hebben 
of hebben gehad, heeft Sportvisserij Nederland 
enkele vertrouwenscontactpersonen aangesteld. 
Vertrouwelijk, veilig en anoniem bieden zij telefonisch 
een luisterend oor en kunnen ze advies geven waar 
men geschikte hulp kan krijgen. Patricia Koelen 
(Manager Bedrijfsvoering bij Sportvisserij Limburg) 
werd in december 2018, na het volgen van een 
cursus, een van de drie vertrouwenscontactpersonen, 
die men kan bereiken via het telefoonnummer 030-
3030900. Ook kan men, afhankelijk van de kwestie, 
bellen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF 
(tel. 0900-2025590), Slachtofferhulp Nederland (tel. 
0900-0101) of de lokale politie.

Decoraties
Verenigingsbesturen kunnen conform het 
Decoratiebeleid van Sportvisserij Limburg een 
aanvraag voor een speld van verdienste voor een 
lid 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 2018 zijn de leden van 
het Decoratiecollege op 5 april bij elkaar geweest. 
Naast het uitbrengen van adviezen aan het bestuur 
is onder meer gekeken naar het updaten van het 
Decoratiebeleid. Het aanvraagformulier alsmede het 
Decoratiebeleid is op een eigen pagina op de website 
gepubliceerd.

In het jaar 2018 werden de navolgende decoraties 
verstrekt.

Zilver
Mei 2018 De heer N. van Rens, 
  HSV ’t Bliekske Horst

  De heer P. Jansen, 
  HSV Heksenberg Heerlen

  De heer H. van Schaaik, 
  HSV Heksenberg Heerlen

Juni 2018 De heer J. van Hegelsom
  HSV De Wiejert Limbricht

  De heer H. Limpens,
  HSV De Wiejert Limbricht

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij 
Limburg vond plaats op maandag 28 mei in 
Congrescentrum Het Forum te Roermond. De 
vergadering werd door vertegenwoordigers van 35 
aangesloten verenigingen bezocht.
Er werd tijdens de Algemene Ledenvergadering 
teruggeblikt op het wedstrijdseizoen 2017. 
De waarnemend voorzitter blikte terug op een 
succesvol wedstrijdseizoen 2017. Er werden in de 
diverse categorieën prima prestaties geleverd door 
de wedstrijdvissers.
- Charlie van Rhee, kampioen Open NK 55-;
-  Team Sportvisserij Limburg 2, derde plaats EVEZET 

Nationale Teamcompetitie Dames + U20;
-  Ramon Pasmans, nummer 1 op de wereldranglijst 

in 2017, Sportman van het jaar 2017.

Daarna werden de reguliere punten zoals het verslag 
van de vorige Algemene Ledenvergadering, het 
jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017, de begroting 
2018, de bestuurlijke vergoedingen en het rooster 
van afreden vastgesteld. Voorzitter Theo Wilken trad 
met ingang van 1 februari 2018 af als voorzitter. Rob 
Moeke werd benoemd als bestuurslid van Sportvisserij 
Limburg. Onno Terlouw van Sportvisserij Nederland 
verzorgde na de pauze de presentatie ‘Wat wil de 
sportvisser?’ 
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Extra Algemene Ledenvergadering
Op 19 november vond een extra Algemene 
Ledenvergadering plaats. De vergadering werd door 
vertegenwoordigers van 38 aangesloten verenigingen 
bezocht. Tijdens deze vergadering werd besloten 
om met ingang van 2019 een kascontrolecommissie 
in te stellen. Tevens werd besloten om met ingang 
van 1 januari 2019 van Accon naar Flynth Adviseurs 
en Accountants in Roermond over te stappen. 
Het contract met Accon werd per 31 december 
beëindigd. Rob Moeke werd verkozen tot voorzitter. 
Na het goedkeuren van het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 28 mei en het vaststellen 
van het aftreedrooster werd stilgestaan bij de 
Waterschapverkiezingen van maart 2019. Middels 
een interview werd Gerard IJff, sportvisserijkandidaat 
voor Water Natuurlijk Limburg, voorgesteld. Henk 
Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe gaf 
een presentatie over de harkboot.

Federatiedag
Op 10 november organiseerde Sportvisserij Limburg 
een activiteit voor alle vrijwilligers van de diverse 
werk- en projectgroepen. De vrijwilligers startten 
met een lunch bij Forellenvijver Heioord in Neeritter. 
Gedurende het middaggedeelte werd er op forel en 
zalmforel gevist. De dag werd afgesloten met een 
buffet in het restaurant aan het vijvercomplex. 
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Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2018

 2018  2017
Inkomsten 
Ontvangen afdrachten 364.771  347.432
Overige inkomsten 29.204 31.350
 393.975 378.782
  
Uitgaven  
Personeelskosten 245.716 308.028
Huisvesting 21.825 23.329
Bestuurskosten 21.268 24.302
Organisatiekosten 39.215 42.411
Project- en werkgroepen 7.970 15.677
Huur visrechten 9.244 10.158
Viswaterbeheer/controle 10.307 23.253
Projecten 14.389 15.196
Overige inclusief afschrijvingen 7.134 11.476
Verlies 16.907 -95.048
 393.975  378.782

Organisatie
Aantal aangesloten sportvissers 34.702
Waarvan aantal JeugdVISpas 1.074
Aantal aangesloten verenigingen 108
Aantal deelnemende verenigingen subsidie JeugdVISpas 20
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
 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
 2018 33.628  1.074 34.702  5.647  1.222

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

29.782 29.973
31.023

32.501

1.416 1.201

967

1.140

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

2014 2015 2016 2017 2018

Aantallen Leden

VISpas JeugdVISpas

33.628

1.074

8



Jaarverslag 2018 Sportvisserij Limburg

2. Jeugd
Het wordt steeds belangrijker voor de sportvisserij 
om in te zetten op het stimuleren, begeleiden en 
enthousiasmeren van (potentiële) jeugdvissers. In 
2017 was Sportvisserij Limburg, als enige federatie, 
gestegen in het aantal JeugdVISpashouders. 
In 2018 was er echter een daling in het aantal 
JeugdVISpashouders. Dit was in lijn met de landelijke 
trend. 

Jeugdactiviteiten 
Er werden afgelopen jaar met succes allerlei 
viscursussen en wedstrijden speciaal voor de jeugd 
georganiseerd door 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 2018 waren er 
slechts enkele verenigingen die hun jeugdactiviteiten 
hebben gemeld. Voorheen registreerde Sportvisserij 
Limburg deze jeugdactiviteiten in een centraal 
registratiesysteem. Omdat overgestapt werd op een 
nieuw systeem, welke deze functie nog niet bevat, 
werden activiteiten uit 2018 niet geregistreerd. 

Een van de verenigingen die het afgelopen jaar actief 
allerlei jeugdactiviteiten organiseerde was HSV ’t 
Loze Vissertje uit Wessem. Zo was de vereniging met 
haar enthousiaste jeugdvissers te gast bij de vijver 
in Posterholt, waar maar liefst 38 kg aan vis werd 
gevangen. Daarnaast werd er in Wessem een visles 
verzorgd door een VISmeester van Sportvisserij 
Limburg. 24 leerlingen van groep 6 en 7 kregen 
biologieles over de onderwaterwereld en leerden hoe 
ze op een goede manier met vissen en de natuur om 
moeten gaan. Tijdens de visles werden er 448 vissen 
gevangen! Het waren allemaal zwartbekgrondels. In 
navolging op de visles organiseerde de vereniging 
een basiscursus ‘Vissen met de vaste stok’. Hier 
hebben 5 jeugdvissers aan deelgenomen. Vervolgens 
organiseerde de vereniging koningswedstrijden 
voor de jeugd wat resulteerde in twee nieuwe 
clubkampioenen.

Een andere vereniging die zeer actief bezig is 
geweest met de jeugd is HSV Willem Barendsz 
uit Lottum. De vereniging organiseerde twee 
visavonden voor de jeugd aan de Maas. Ideaal 

9



Jaarverslag 2018 Sportvisserij Limburg

aangezien hier, door de vele zwartbekgrondels, 
makkelijk een visje te vangen viel. De eerste avond 
werd met 20 leerlingen van groep 5 en 6 van de 
lokale basisschool gevist. De begeleiders hadden 
hun handen vol aan de leerlingen. Zo waren er 20 
snoertjes in de knoop geraakt, maar dat hoort erbij. 
De vangsten waren erg goed met ruim 10 vissen 
gemiddeld per leerling! De tweede avond was 
groep 7 en 8 aan de beurt. Deze groep had al een 
keertje gevist en kon zelfstandiger aan de slag. De 
vangsten waren iets minder, maar alsnog werden 
er gemiddeld 6 vissen per persoon gevangen, 
waaronder enkele mooie voorntjes. HSV Willem 
Barendsz organiseerde naast deze visavonden ook, 
samen met Sportvisserij Limburg, een visles. Deze 
vond plaats op Het Schuitwater, het thuiswater van 
de vereniging. Door de warme temperaturen vielen 
de vangsten tegen. Desalniettemin werden er enkele 
vissen gevangen.

Bovenstaande activiteiten zijn goede voorbeelden 
van wat een vereniging kan doen op het gebied van 
jeugdactiviteiten. Natuurlijk hebben er ook bij andere 
verenigingen leuke activiteiten plaatsgevonden 
voor de jeugd. Hopelijk vinden er in 2019 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. 

Internationale visdag
In samenwerking met hengelsportvereniging VVM 
en Belgische sportvisserijorganisaties, is getracht om 
op zaterdag 18 augustus 2018 een internationale 
jeugdvisdag te organiseren op het verbindingskanaal 
tussen de Maas en het Albertkanaal in Visé. De 
insteek was om jeugd tussen de 10 en 14 jaar uit 
Nederland en België kennis te laten maken met 
sportvissen en samen te laten vissen. Deelname voor 
de jeugd zou kosteloos zijn en voor alle benodigde 
materialen zou gezorgd worden. Daarnaast zouden 
er stands komen waar workshops gegeven zouden 
worden en een aquarium waar vissen bekeken 
konden worden. Helaas heeft dit evenement 
geen doorgang kunnen vinden vanwege de hoge 
temperaturen. De Belgische collega’s gaven aan dat 
de omstandigheden voor de vissen aardig slecht 
waren door de hitte. Daarnaast was het ook voor 
de vrijwilligers en de kinderen niet verantwoord 
om te vissen in de extreme warmte. Hopelijk kan 
dit evenement volgend jaar wel plaatsvinden. Dit is 
namelijk een mooie aangelegenheid om samen te 
werken met onze Belgische partners en nog meer 
kinderen te enthousiasmeren voor de hengelsport. 

VISmeesters en vislessen 
Gedurende het jaar zijn er vislessen gegeven 
op diverse basisscholen in samenwerking met 
verschillende hengelsportverenigingen in Limburg. In 
totaal zijn er 5 vislessen gegeven in het werkgebied 
van de federatie (zie figuur 1). Dit zijn er 4 minder 
dan vorig jaar. Dit kwam mede doordat Sportvisserij 
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Limburg nog maar 1 vrijwillige VISmeester heeft 
die beperkt vislessen geeft. De meeste aanvragen 
voor lessen zijn opgepakt door medewerkers van 
Sportvisserij Limburg. 
 
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 
lijken om vislessen te geven op basisscholen. In 
2018 werden er daarom ook cursussen tot VIScoach 
georganiseerd. Aansluitend aan deze cursussen 
konden mensen de cursus VISmeester volgen. 
Helaas vielen de aanmeldingen erg tegen. Zelfs in 
samenwerking met onze buurtfederatie Sportvisserij 
Zuidwest Nederland lukte het niet om voldoende 
deelnemers te werven voor de cursus. 

Desalniettemin kan er wel worden voldaan aan 
de huidige vraag aan vislessen. Bovendien waren 
de vislessen die zijn gegeven erg succesvol. 
Sportvisserij Limburg ontving dit jaar wederom veel 
aanvragen bij scholen in het speciaal onderwijs. Dit 
is niet verwonderlijk, omdat een visles prima past 
binnen het curriculum van het speciaal onderwijs. 
Zo heeft er bijvoorbeeld een visles plaatsgevonden 
in Roermond waar 11 leerlingen van het speciaal 
onderwijs een visles kregen en gingen vissen aan 
de Hambeek. 

Sportvisserij Limburg ziet 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, 
jeugdwedstrijd 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. Een vereniging die wel voor aansluiting op de 
visles zorgde was HSV ’t Loze Vissertje uit Wessem. 
Zij hadden een volledig programma voor de jeugd. 

Hierdoor lukte het de vereniging om de jeugd steeds 
meer bij de vereniging te betrekken. Helaas lukt dit 
niet altijd. Na de visles in bij HSV Willem Barendsz 
meldden zich geen kinderen na de visles aan voor 
een daaropvolgende visactiviteit. 

Subsidieregeling JeugdVISpas 
Naast de activiteiten die zijn georganiseerd voor 
de jeugd hebben er ook andere ontwikkelingen 
plaatsgevonden die dienen bij te dragen aan het 
aantrekkelijk maken van de sportvisserij voor de 
jeugd. 

In 2017 is er gestart met een 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 heet 
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 2018 hebben zich een aantal verenigingen hiervoor 
aangemeld. Er zijn weinig verenigingen bijgekomen 
in de regeling. Daarnaast bestaan er nog enkele 
onduidelijkheden over de regeling. De regeling zal 
daarom in 2019 worden aangepast. 
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Bijeenkomst Jeugd
Op 20 februari vond de Bijeenkomst Jeugd van 
Sportvisserij Limburg plaats. Er waren ruim 26 
aanwezigen. Er werd tijdens deze leerzame 
bijeenkomst teruggeblikt op alles wat er het afgelopen 
jaar op het gebied van jeugdprojecten is gebeurd. De 
aanwezigen werden geattendeerd op de cursussen 
VISmeester en VIScoach. De federatie is nog altijd 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die het leuk 
lijken om voor een basisschoolklas les te geven over 
de biologie van de vis en het sportvissen.
Verder werden er tijdens de Bijeenkomst Jeugd zeer 
interessante gegevens gepresenteerd uit onderzoeken 
die in opdracht van Sportvisserij Nederland zijn 
uitgevoerd. Op basis van deze gegevens kan men 
bekijken hoe het jeugdbeleid voor de komende jaren 
verder ontwikkeld kan worden. 
Ook is er vorig jaar een start gemaakt met de 
subsidieregeling voor de JeugdVISpas. Hier werd 
tijdens de bijeenkomst ook nog even kort op 
ingegaan. Daarnaast is de federatie nog op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers, die graag mee willen 
denken over federatieve jeugdactiviteiten in de 
Projectgroep Jeugd. Geïnteresseerden kunnen zich 
bij Sportvisserij Limburg aanmelden.
De avond werd afgesloten met het behandelen 
van de stelling: ‘jeugdactiviteiten kosten te veel 
tijd voor wat het oplevert’. De zaal werd aan het 
denken gezet en er werd flink gediscussieerd. De 
uiteindelijk conclusie was dat men het erover eens 

is dat jeugdactiviteiten veel tijd en energie kosten 
en niet altijd opleveren wat je ermee wil bereiken. 
Maar de meeste groepen vonden wel dat men niet 
moet opgeven en jeugdactiviteiten moet blijven 
ontplooien. Juist een continuïteit en hoge frequentie 
aan jeugdactiviteiten levert meer vissende jeugd op 
en anders levert het nog altijd een mooie dag op voor 
de deelnemende jeugd en de vrijwilligers. Dergelijke 
activiteiten zorgen dus ook voor meer binding binnen 
de eigen vereniging. 

Federatieve jeugdevenementen
Eind 2018 is een groep vrijwilligers bijeengekomen 
op het kantoor van Sportvisserij Limburg om te 
bespreken of het mogelijk is dat er federatieve 
jeugdevenementen kunnen worden georganiseerd 
in de provincie. Dat resulteerde erin dat de groep 
uiteindelijk 3 evenementen wil gaan organiseren 
verdeeld over de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-
Limburg. Eerst zal er geprobeerd worden om een 
evenement in het zuiden te organiseren en daar lering 
uit te trekken. Het zal een zichtbare locatie worden in 
de bebouwde kom. De bedoeling is om omliggende 
verenigingen te betrekken en het evenement breder 
te trekken dan een enkele vereniging. De doelgroep 
betreft jeugd tussen de 10 en 14 jaar en het doel is 
om ze kennis te laten maken met het vissen. Daarbij 
wil men wel inzetten op meerdere vistechnieken en 
mogelijkheden om de jeugd ook kennis te laten maken 
met moderne en populaire vormen van sportvissen.
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Limburgs Kampioenschappen Jeugd 2018

Het Limburgs Kampioenschap jeugd bestond in 2018 
uit twee wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 
zaterdag 16 juni gevist aan het Kanaal Wessem-
Nederweert. Verdeeld over de drie leeftijdscategorieën 
namen er bijna 40 vissers deel aan de wedstrijd.

Zoals verwacht, bestond de vangst hoofdzakelijk uit 
zwartbekgrondels. Af een toe werd er een baarsje 
gevangen. Om de noodzakelijke grammen bij elkaar 
te sprokkelen, moest er actief op de kleine grondels 
worden gevist.

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

U15

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Diesel Westerhoff HSV ’t Loze Vissertje 1.265

 2 Roy Moonen HSV De Ruisvoorn 655

 3 Jeffrey Valkenborgh HSV ’t Loze Vissertje 520

 3 Stefan Gommans HSV De Forel 520

U20

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Joep Cox HSV ’t Bliekske 2.555

 2 Daan van Wijlick HSV De Karper Lomm 2.030

 3 Richard Gralla HSV De Karper Voerendaal 2.005

U25

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Lars Kuijpers HSV Venbergen 1.225

 2 Thijs Verstegen HV De Peelvissers 1.110

 3 Juul Slabbers HSV St. Petrus 655

De tweede en beslissende wedstrijd van het Limburgs 
Kampioenschap Jeugd werd op 30 juni gevist aan de 
visvijver van HSV Posterholt. Zowel het weer als de 
vis werkten mee en relatief snel vonden de eerste 
brasems hun weg naar het schepnet. 

Per categorie plaatste zich 50% van de deelnemers 
voor het Open NK Jeugd en omdat allebei de 
wedstrijden meetellen 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.
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Na het opmaken van de uitslag, kwamen er na twee wedstrijden de volgende winnaars uit de bus:

U15

 Klassering Deelnemer Vereniging Punten Gewicht (g)

 1 Diesel Westerhoff HSV ’t Loze Vissertje 3 16.365

 2 Stefan Gommans HSV De Forel 4,5 21.420

 3 Jeffrey Valkenborgh HSV ’t Loze Vissertje 6,5 10.920

U20

 Klassering Deelnemer Vereniging Punten Gewicht (g)

 1 Richard Gralla HSV De Karper Voerendaal 4 29.805

 2 Daan van Wijlick HSV De Karper Lomm 4 20.930

 3 Dick Eijssen HSV St. Petrus 8 17.505

U25

 Klassering Deelnemer Vereniging Punten Gewicht (g)

 1 Lars Kuijpers  HSV Venbergen 2 20.425

 2 Thijs Verstegen HV De Peelvissers 4 11.710

 3 Juul Slabbers HSV St. Petrus 6 10.655
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Open NK Jeugd
Het Open NK jeugd werd op zaterdag 8 september 
gevist aan het Beukerskanaal bij Steenwijk. Verspreid 
over de drie jeugdcategorieën namen er in totaal 18 
Limburgse vissers deel aan het Open NK jeugd.
In de U15-categorie werden er geen podiumplaatsen 
behaald. Wel eindigde Stefan Gommans van HSV De 
Forel uit Reuver met 1.830 gram vis op een mooie 
zevende plaats. 
Dirk Joosten van HSV De Forel uit Reuver en Joep 
Cox van HSV ’t Bliekske uit Horst eindigden in de 
U20-categorie respectievelijk op de achtste en tiende 
plaats.
Bij de oudste jeugd (de U25) wist Juul Slabbers van 
HSV Sint Petrus uit Linne met 5.780 gram vis de 
wedstrijd te winnen. Juul mag zich dan ook een jaar 
lang Nederlands kampioen noemen. Ook de broer 
van Juul, Bart Slabbers, viste een goede wedstrijd 
en eindigde met 1.980 gram vis op een nette vijfde 
plaats.

Teamcompetitie Jeugd
Sportvisserij Limburg nam in 2018 met twee teams 
deel aan de Evezet Nationale Teamcompetitie 
Dames & U20. De competitie bestond uit vier 
wedstrijden en de eerste twee wedstrijden werden 
op 22 en 23 september gevist aan het Kanaal door 
Voorne bij Hellevoetsluis. Na afloop van het eerste 
wedstrijdweekend stonden de teams van Sportvisserij 
Limburg op de vierde en zesde plaats.
De derde en de vierde wedstrijd werden op 13 en 
14 oktober gevist aan het Noord-Hollandskanaal bij 
Landsmeer. Op zaterdag 13 oktober was de vis in twee 
van de vier vakken maar moeilijk tot een aanbeet te 
verleiden. Dit betekende dat er zeer geconcentreerd 
en nauwkeurig moest worden gevist om de enkele 
vissen die wel honger hadden, tot een aanbeet te 
verleiden. Op zondag aasde de vis wel en werd er in 
alle vakken goed gevangen. Dit was duidelijk in het 
voordeel van de Limburgse vissers.
Na het opmaken van de einduitslag bleek team 
Sportvisserij Limburg 2 op een mooie zesde plaats te 
zijn geëindigd. Team Sportvisserij Limburg 1, met iets 
oudere en meer ervaren vissers, deed het nog beter 
en eindigde op de derde plaats. Het team mocht 
tijdens het Topsportgala van Sportvisserij Nederland 
dan ook het podium beklimmen om de bronzen 
medaille in ontvangst te nemen.

Youth Challenge
De Youth Challenge 2018 was een nieuw concept 
dat door Sportvisserij Limburg in samenwerking 
met collega federaties en Sportvisserij Nederland 
werd aangeboden. Hierbij werden verschillende 
wedstrijden voor jeugdvissers georganiseerd, 
verspreid over het land. Zo konden jeugdvissers meer 
wedstrijden tegen leeftijdsgenoten vissen en zichzelf 
verbeteren. Op zondag 28 oktober 2018 organiseerde 
Sportvisserij Limburg de Youth Challenge aan de 
vijver van HSV Heksenberg in Heerlen. De wedstrijd 
in Limburg was de laatste van deze wedstrijdenreeks 
voor jeugdvissers. De weersomslag zorgde voor een 
moeilijke visserij. De vangsten bestonden vooral 
uit blankvoorntjes en baarsjes. Alle deelnemers 
wisten vis te vangen. Thijs Verstegen won de 
wedstrijd met 3.210 gram vis. Na afloop van de 
wedstijd werden de deelnemers en ouders in het 
clubhuis van HSV Heksenberg getrakteerd op echte 
Duitse Hühnersuppe. In 2019 zal er wederom een 
Youth Challenge door Sportvisserij Limburg worden 
georganiseerd. 
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Waterkracht
Het Landelijk Overleg Waterkracht heeft in 2018 
enkele malen vergaderd en heeft gesprekken 
gevoerd met diverse waterschappen. Er is bereikt dat 
het waterschap in Groningen-Drenthe geen nieuwe 
turbines in haar gebied meer zal toestaan. Ook met 
Waterschap Limburg is een positief gesprek gevoerd.
In het afgelopen jaar zijn enkele innovatieve turbines 
gepresenteerd die geen stuwing van water nodig 
hebben en volgens de producenten ervan visveilig zijn. 
Deze zullen echter nog in de praktijk moeten worden 
onderzocht, maar zijn in ieder geval veelbelovend. Zij 
hebben echter alle een lage opbrengst en zijn met 
name geschikt voor de kleinere wateren. 
De bouwheren van de nieuwe waterkrachtcentrale bij 
de stuw van Borgharen wachten nog steeds op de 
vergunning voor de Natuurbeschermingswet.

De waterkrachtcentrale bij Linne zou volgens de 
verleende vergunning binnen twee jaren twee 
visvriendelijke Nijhuis turbines moeten krijgen. Helaas 
zijn er problemen met de technische garanties en de 

3.  Federatieve projecten
financiering. Hierdoor zijn de nieuwe turbines voorlopig 
nog niet aan inbouw toe, maar blijven de partijen 
wel nog in gesprek. Als een voorlopige voorziening 
heeft RWE, de eigenaar van de waterkrachtcentrale 
in Linne, een vergunning gekregen voor de aanleg 
van de zogenaamde Migromat. Dit is een grote 
bak met gezenderde schieralen. Bij stijgende 
afvoeren, waarbij de schieraaltrek op gang komt, 
wordt verwacht dat deze een zogenaamde pre-
migratoire onrust vertonen. Dit is dan af te lezen via 
de ingeplante zenders. Hierbij dienen de turbines 
te worden stilgezet. Een tweede maatregel is dat 
de turbines gedurende de maanden oktober tot 
en met december niet mogen draaien zolang de 
visvriendelijke turbines niet zijn geïnstalleerd. Helaas 
beschermt de Migromat alleen schieralen, waarbij de 
overige witvissoorten nog steeds vogelvrij zijn. Voor 
zalm- en zeeforelsmolts is een Early Warning systeem 
ontwikkeld, waarbij de waterkrachtcentrale zodra het 
water in het voorjaar tot medio juni de 10 graden 
heeft bereikt nog maar met 50% van de afvoer mag 
draaien. Over de effectiviteit van beide systemen voor 
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smolts en schieraal bestaan bij de sportvisserij grote 
vraagtekens gezien de ervaringen ermee elders.
Met betrekking tot de Kruitmolen in de Geul in 
Valkenburg valt beter nieuws te melden. De VBC Geul 
heeft bereikt dat er geen opstuwing van water zal 
plaats vinden en de paaiplaatsen van beekforel niet 
bedreigd zullen worden.
De Provinciale Begeleidingscommissie Watermolens 
is een vroege dood gestorven. De Provincie 
Limburg heeft voor een andere benadering van de 
watermolenproblematiek gekozen, waardoor ook 
in 2018 geen enkel contact geweest is tussen de 
betrokkenen.

Loodvrij vissen
Iedere visser verliest weleens een stuk lood, maar 
dit verlies kan hoog oplopen. Er zijn in Nederland 
ruim 1,5 miljoen sportvissers en samen verliezen ze 
meer dan 524.000 kilo lood per jaar. Daarmee is de 
sportvisserij de grootste bron van lood in ons water. 
Reden voor Visstand Beheer Commissie Roerdal om 
hier in Limburg iets aan te doen. In samenwerking 
met Waterschap Limburg en Modified Materials zijn 
zij een proef met loodvrij vissen gestart, om zo de 

hoeveelheid lood in de Limburgse Roer terug te 
dringen. Sportvisserij Limburg staat zeer positief 
tegenover dit initiatief.

Lood is namelijk een giftig zwaar metaal. In benzine 
en verf is lood inmiddels al jaren verboden, jagers 
schieten met loodvrije hagel, en de schutterijen 
gebruiken loodvangers. Verloren lood bij het vissen 
kan het water vergiftigen of met de bagger mee 
aan land komen. Hier vormt het een gevaar voor 
bijvoorbeeld moestuinen. Lood is ook giftig voor de 
visser, maar vooral jonge kinderen en (toekomstig) 
zwangeren zijn kwetsbaar.

De overheid heeft in 2018 een Green Deal 
overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat in 
2021 loodgebruik door sportvissers met 30% dient 
te zijn afgenomen en in 2027 geen lood meer 
wordt gebruikt. Indien dit niet zal zijn gerealiseerd 
volgt een wettelijk verbod op verkoop en gebruik 
van vislood. Sportvisserij Limburg zal hier middels 
een bewustwordingscampagne aandacht aan 
besteden, waarin ook gefocust wordt op de 
loodalternatieven. 
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Project Grensmaas Gezond
Dit jaar is veel aandacht uitgegaan naar het 
verzamelen van gegevens over het visbestand 
van de Grensmaas. Er is een speciale app voor de 
smartphone ontwikkeld om gemakkelijk en eenvoudig 
hengelvangstregistraties door te geven. Daar hebben 
een tiental sportvissers dit jaar voor het eerst gebruik 
van gemaakt. Daarnaast is hard meegewerkt aan het 
uitvoeren van een eigen visserijkundig onderzoek van 
het visbestand in de Grensmaas. Het voorgaande 
jaar was duidelijk geworden dat er behoefte was 
om opnieuw metingen te verrichten aan het jonge 
visbestand in de Grensmaas, met name betreffende 
kopvoorn en barbeel. Dit betekende een herhaling 
van het visonderzoek van Ramon Pasmans in 
samenwerking met de Universiteit Hassselt van 
2011. In de afgelopen zomer werd dit onderzoek 
uitgevoerd door Sportvisserij Nederland, in opdracht 
van Sportvisserij Limburg. Dit onderzoek is belangrijk 
om de noodzaak voor verbetermaatregelen voor het 
visbiotoop in de Grensmaas beter te onderbouwen 
richting Rijkswaterstaat, de waterbeheerder van de 
Grensmaas. Het onderzoek vond plaats in de maand 
juli, en zou in september worden herhaald. Door de 
lage waterstand in de Grensmaas kon het onderzoek 
in september echter niet meer uitgevoerd worden, en 
dat is tot het eind van het jaar zo gebleven. Het is 
daarom de bedoeling om het onderzoek volgend jaar 
opnieuw uit te voeren. Het beeld dat het onderzoek 
in juli heeft opgeleverd is dat er wel veel jonge vis te 
vinden is bij de plekken waar stroomversnellingen zijn, 
maar de grondels domineren het jonge visbestand. In 
de diepere, beschaduwde delen van de Grensmaas 
zijn barbelen en kopvoorns van 1 of 2 jaar oud te 
vinden. De grotere vissen houden zich voornamelijk 
op achter stenen, langs de oevers in de buurt van 
de stroomversnellingen. Tijdens de hele warme 
dagen in juli kwamen helaas van stroomopwaarts een 
aantal dode volwassen barbelen voorbij drijven. Het 
is duidelijk dat met de lage waterstand en de hoge 
temperatuur van het water van dit jaar, deze vissen 
het moeilijk hebben om te overleven in de Grensmaas. 

In het afgelopen jaar werd door Rijkswaterstaat 
regelmatig overleg met de Belgen gevoerd over de 
afvoerfluctuaties. Van de projectgroep Grensmaas 
Gezond was David Vertegaal daarbij aanwezig. In 
september brachten vertegenwoordigers van de 

Waalse waterbeheerder van de Maas, de SPW en de 
Vlaamse vertegenwoordigers van ANB en de Vlaamse 
Waterweg een bezoek aan de Grensmaas. De stuw 
van Borgharen was het beginpunt en van daar uit 
werd het een belevingstocht met een raft over de 
Grensmaas naar Berg aan de Maas. Dit was een 
ideale setting met veel tijd aan boord om uitleg te 
geven over de ecologie en het belang van dit unieke 
beschermde Natura 2000 gebied. De gevolgen van de 
afvoerfluctuaties voor de onderwaternatuur kwamen 
ook uitgebreid aan de orde. Bij de lage waterstand 
liep het raft geregeld vast op de drempels. David 
Vertegaal met lange benen en dito laarzen kon in het 
begin nog af en toe uitstappen en het raft met de 12 
inzittenden lostrekken, maar bij de hoogste drempels 
was uiteindelijk iedereen genoodzaakt om uit te 
stappen en door het water te waden. Het schiep wel 
een band om samen in natte broeken en laarzen voort 
te soppen. Niet onbelangrijk voor een goede sfeer 
en verstandhouding waarin van iedereen inspanning 
gevraagd wordt om belangrijke verbeteringen aan te 
brengen in het bovenstroomse stuwbeheer van de 
Grensmaas. 
Aan het eind van het bezoek, in de centrale 
bedienpost van Rijkswaterstaat in Maasbracht, werd 
door de zuiderburen veel kennis meegenomen van 
de technische kant van de integrale bediening van de 
stuwen in Limburg. 

Van de hand van David Vertegaal verscheen 
deze zomer ook weer een uitdagend artikel in het 
tijdschrift De Nederlandse Vliegvisser over de 
visie van de projectgroep op de drempels en de 
verbetermaatregelen voor de Grensmaas. Het is mooi 
om aan het einde van dit jaar te kunnen melden dat 
Rijkswaterstaat is begonnen met een proef met dode 
bomen in de stroombedding voor een meer gevarieerd 
biotoop voor vis en waterdiertjes. In november zijn 
een aantal bomen achter de stuw van Borgharen in 
de bedding van de Grensmaas geplaatst. De bomen 
worden op hun plaats gehouden met een ketting en 
een betonplaat. Nu is het afwachten wat daar de 
resultaten van zullen zijn. 
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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 2018 heeft Sportvisserij Limburg deze taak 
weer uitbesteed aan de Groene Brigade van Provincie 
Limburg. De Groene Brigade is een specialistisch 
team van 5 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 overeenkomst 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 2018 is er een aantal federatiecontroleurs 
bijgekomen. De federatie heeft nu 26 
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 
verenigingscontroleurs 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. De beschikbare uren 
werden gehalveerd naar 300 uren. Dit heeft te maken 
met andere projecten binnen de provincie waar de 
Groene Brigade voor werd ingezet. Ook in 2018 was 
het aantal beschikbare uren 300. Uiteindelijk heeft 
de Groene Brigade 348 uren benut voor controle op 
de sportvisserij. De Groene Brigade heeft hiermee 48 
uren meer ingezet dan overeengekomen. Er kan dus 
worden geconcludeerd dat de uren ruimschoots zijn 
ingezet, waarbij alle extra uren mooi meegenomen 
zijn. 

Samenwerking
2018 stond in het kader van samenwerking. Er is intensief 
samengewerkt met BOA’s van Provincie Limburg, 
gemeenten en terreinbeherende instanties, zoals 
Stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten 
en Staatsbosheer. Aan bepaalde controles hadden ook 
studenten en de politie deelgenomen. De studenten 
konden op deze manier kennis van de groene wet- en 
regelgeving opdoen. De samenwerking met de politie 
was ook voor de BOA’s interessant aangezien er op dat 
moment breed ingezet kon worden. 

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. Er dient te 
worden opgemerkt dat controles, proces-verbalen 
en waarschuwingen die door andere organisaties 
zijn geregistreerd tijdens controles met de Groene 
Brigade niet zijn meegenomen. De daadwerkelijke 
aantallen liggen dus hoger. De gegevens over de 
Groene Brigade die op de volgende pagina’s staan 
komen uit het Jaarverslag 2018 van de Groene 
Brigade. 
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In 2018 zijn er 407 controles uitgevoerd. Dit zijn 
er 313 minder dan vorig jaar. Dit komt doordat de 
Groene Brigade minder uren en minder capaciteit 
tot haar beschikking had voor Sportvisserij 
Limburg. Zie onderstaande grafieken voor het 

aantal waarschuwingen en proces-verbalen. In 
totaal zijn er 22 proces-verbalen opgemaakt en 38 
waarschuwingen gegeven (zie figuur 2). Dit is slechts 
een fractie van vorig jaar. Toen waren er bijvoorbeeld 
140 proces-verbalen opgemaakt. 
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Figuur 2 Procesverbalen en waarschuwingen

Figuur 3 Overige wetgevingen waar in relatie tot de sportvisserij proces-verbalen en waarschuwingen voor zijn opgemaakt
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In bovenstaande grafiek (figuur 3) zijn de soorten 
overtredingen op andere wetgevingen gegeven 
die in relatie staan tot het sportvissen. Zo werden 
er overtredingen gedaan op het betreden van 
privéterrein en hebben voertuigen wegen betreden die 
gesloten zijn verklaard. Ook werden er overtredingen 
begaan op de gemeentelijke APV’s. Dit betrof met 
name kamperen in gebieden die daar niet voor zijn 

aangewezen en het stoken van een open vuur. Ook 
werden er proces-verbalen opgemaakt voor het invaren 
van een water waar een invaarverbod geldt. Wederom 
werden er vissers betrapt met het vissen met levend 
aas. Hiervoor werden 2 proces-verbalen opgemaakt. 
Als laatste werden er sportvissers geverbaliseerd voor 
het betreden van een Rijkswaterstaatswerk waar dit 
niet is toegestaan.

Proces-verbaal

Waarschuwing
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Resultaten 2018 federatiecontroleurs
In 2018 werden door de federatiecontroleurs 30 
controles uitgevoerd waarbij er 100 personen 
zijn gecontroleerd. Daarvan hadden er 25 een 
overtreding begaan. Met name in Noord- en Midden-
Limburg werden er controles uitgevoerd (zie figuur 
1). Het aantal controles lijkt wellicht laag, maar 
verschillende controleurs gaven aan nog moeite te 
hebben met het registreren van de controles. De 
daadwerkelijke aantallen kunnen hierdoor hoger 
liggen. Ook hebben enkele federatiecontroleurs 
de controles geregistreerd onder hun vereniging. 
Naast deze federatieve controles werden er nog 
talloze controles uitgevoerd op verenigingswateren 
door verenigingscontroleurs. Zie hieronder een 
tabel (figuur 4) met alle overtredingen die door de 
federatiecontroleurs zijn vastgesteld:

Overtreding Aantal

Geen schriftelijke toestemming in bezit 
(VISpas) 8

Gesloten tijd aassoorten 6

In bezit/meenemen teveel/
niet toegestane vis 2

Maken kampvuur of barbecueën 1

Overige overtredingen 2

Vissen met levend aas  2

Vissen met meer hengels dan toegestaan 4

Figuur 4 Waargenomen overtredingen federatiecontroleurs

Aandachtspunten en constateringen
De Groene Brigade is in 2018 verschillende zaken 
tegenkomen die de aandacht vereisen. Ook dit jaar 
waren er weer meldingen van visstroperij. Met name 
op de Asseltse Plassen vond grootschalige stroperij 
plaats. Tijdens acties werd daar 700 meter aan netten 
uit het water gehaald en in beslag genomen. Meer 
dan 200 vissen die in de netten vastzaten werden 
bevrijd. Helaas kon de dader niet getraceerd worden. 
Met verschillende partijen wordt er gezamenlijk 
verscherpt toezicht gehouden op deze plassen. 
Daarbij vormt het scherpe oog van de sportvisser 
ook een belangrijk hulpmiddel. Sportvisserij Limburg 
heeft daarom door middel van persberichten haar 
leden hierover geïnformeerd. 

Aan de Boschmolenplas werden fuiken met 
keernetten gevonden. Deze lagen in een klein plasje 
naast de Boschmolenplas. In de fuiken werden geen 
vissen aangetroffen. De netten werden verwijderd en 
in beslag genomen. 
Op de Maas te Afferden was een staandwant net 
gevonden van ongeveer 7 meter lang. Hier was een 
kopvoorn in terecht gekomen. Deze is bevrijd en weer 
teruggezet door een BOA van Gemeente Bergen. 
Ter plekke werd nog een sportvisser betrapt op het 
vissen met levend aas. Rond de visstek van deze 
visser werden ook nog 5 kleinere netten aangetroffen 
van 1x1 meter. De visser kreeg een proces-verbaal. 
Het illegaal vistuig werd door de Groene Brigade in 
beslag genomen. 
Andere zaken die de aandacht trokken waren het 
stoken van vuren en het ‘s nachts betreden van 
gebieden waar dit niet is toegestaan. Zo werd er 
tijdens een actie een stookton aangetroffen waarin 
kabels werden verbrand. De verdachte kreeg een 
proces-verbaal voor het verbranden van afvalstoffen. 
Tijdens dezelfde actie werd een proces-verbaal 
opgemaakt tegen 4 personen met een Oost-Europese 
afkomst omdat zij zich in een gebied bevonden waar 
het verboden is zich te bevinden na zonsondergang. 
Toen de BOA een paar dagen later terugkwam was 
het bord waarop deze bepaling staat door vandalen 
beschadigd. 
Net zoals vorig jaar werden er weer onveilige 
situaties geconstateerd. Zo werden er veel messen 
aangetroffen bij sportvissers en werd het gebruik 
van drugs en alcohol vastgesteld. Dit werd vooral 
vastgesteld bij personen met een Oost-Europese 
afkomst. Er worden regelmatig beschonken mensen 
aangetroffen aan de waterkant. Een goed gesprek is 
dan niet meer mogelijk met deze mensen en soms 
wordt er agressief gereageerd. Met name wanneer ze 
een proces-verbaal krijgen. Hierdoor dienen de BOA’s 
extra goed op hun veiligheid te letten. 

Conclusies
De Groene Brigade concludeert dat sportvissers in 
het algemeen hun documenten in orde hebben. Veel 
sportvissers hebben een VISpas bij zich. Echter houdt 
men zich nog niet altijd aan de voorwaarden. Tijdens 
de controles is vooral geconstateerd dat mensen zich 
niet houden aan het aantal toegestane hengels (met 
name tijdens de nachtvisserij) en dat men ’s nachts 
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vist in gebieden waar men zich ’s nachts niet mag 
bevinden. Het komt ook regelmatig voor dat men 
rijdt met een auto in een gebied waar dit niet is 
toegestaan met gemotoriseerd vervoer. Daarnaast 
zijn er sportvissers die ’s nachts een vuurtje stoken om 
warm te blijven of tenten opzetten op plekken die in 
strijd zijn met de Algemene Plaatselijke Verordening.

Landelijke Controledagen
23 en 24 juni stonden in het teken van 
controle. Het waren namelijk de Landelijke 
Controledagen Sportvisserij 2018. Handhavers van 
hengelsportfederaties, verenigingen en diverse 
partners gingen op pad om controles te verrichten met 
betrekking tot visdocumenten en visserijvoorwaarden. 
Ook Sportvisserij Limburg deed hieraan mee. De 
insteek was het uitvoeren van reguliere controles, 
maar dan gezamenlijk in heel Nederland op dezelfde 
dagen.
Sportvisserij Limburg ging samen met de Groene 
Brigade op pad om sportvissers te controleren op de 
Maas en Maasplassen in de regio Midden-Limburg. 
Dit werd gedaan vanuit een 200 pk sterke boot van 
Provincie Limburg. Het was aardig mooi weer, dus 
er waren ook redelijk wat vissers aan de waterkant. 
Vele sportvissers hadden de vergunningen in orde. 

Iedereen had wel een VISpas of een weekvergunning 
van Sportvisserij Limburg. Af en toe waren er 
onduidelijkheden met betrekking tot de voorwaarden, 
waarvoor in de meeste gevallen waarschuwingen 
werden gegeven. Bij enkele personen werd een 
proces-verbaal opgemaakt voor bijvoorbeeld het 
vissen in verboden water (zonder het hebben van 
een geldige schriftelijke toestemming). 
Wat opviel is dat er veel mensen aan het water zaten 
om ’s nachts te vissen en om een visje mee te nemen. 
Hierbij werden in sommige gevallen schuilmiddelen 
gebruikt die niet voldeden aan de regels die vanuit 
de sportvisserij worden gesteld. Zo moet een 
schuilmiddel bijvoorbeeld een neutrale groene 
kleur hebben en geldt er een maximum voor de 
afmetingen. Ook hadden veel vissers een mes bij zich 
om bijvoorbeeld vis mee te doden of lijntjes mee door 
te snijden. Hierop moest goed gelet worden tijdens 
de controle. In sommige gevallen werden de messen 
door de BOA’s weggelegd alvorens over werd gegaan 
op de controle en werden hierover waarschuwingen 
gegeven. De Groene Brigade was ook uitgerust met 
een steekwerend vest. Gelukkig hebben zich geen 
calamiteiten voorgedaan. Uiteindelijk werden er 50 
personen gecontroleerd, waarbij 10 waarschuwingen 
werden gegeven en 2 verbalen werden opgemaakt. 
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Tegelijkertijd met deze controle was Natuur-
monumenten met de gemeente Sittard-Geleen op 
pad geweest in Zuid-Limburg. Zij hebben in totaal 
53 sportvissers gecontroleerd. Daarbij werden 
2 verbalen opgemaakt (1 voor het vissen zonder 
schriftelijke toestemming en 1 voor het vissen met 
drie hengels) en werden er 3 waarschuwingen 
gegeven. 

Daarnaast werden er door verschillende verenigingen, 
verenigingscontroleurs en federatiecontroleurs 
controles uitgevoerd in de hele provincie. EKH 
Goudwinde heeft bijvoorbeeld met 4 controleurs 
meegedaan. Deze hebben gecontroleerd op de 
kasteelgracht Erenstein en de Cranenweijer. Op de 
Cranenweijer werden 16 personen gecontroleerd, 
waarbij 1 persoon geen vergunning had, en op de 
kasteelgracht 18 personen die allen alles op orde 
hadden. Ook VBC Roerdal heeft deelgenomen aan 
de Landelijke Controledagen. Door twee controleurs 
werd de gehele Roer vanaf de Duitse grens tot aan 
de Andersonweg in Roermond gecontroleerd. Er 
werd slechts één vissertje aangetroffen, die niet in 
het bezit was van de Roervergunning, omdat hij geen 
lid was van een van de Roerverenigingen. Er werd 
besloten het deze keer door de vingers te zien en 
hem maar rustig te laten doorvissen.
Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd 
worden dat de controledagen een succes waren. 
Veel partijen hebben meegedaan en hun steentje 
bijgedragen. Dit draagt bij aan het versterken van 
het imago van de sportvisserij en de samenwerking 
met diverse partijen. Daarnaast wordt op deze wijze 
het totale controlegebied vergroot.

Convenant 
In 2018 zijn er grote stappen gemaakt met betrekking 
tot het provinciale bevoegdheidsconvenant. Dit 
convenant moet ervoor zorgen dat alle partijen die 
een handhavende taak hebben in het buitengebied 
op elkaars terreinen mogen komen en dat er meer 
en nauwere samenwerking plaats gaat vinden. Het 
convenant is definitief gemaakt en zal in de loop van 
2019 ondertekend worden. Betrokken partijen zijn 
onder andere Provincie Limburg. Natuurmonumenten, 
Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, Stichting 
Limburgs Landschap, Limburgse gemeenten, 
Jagersvereniging/ WBE’s, de politie en het OM.

BOA-project Sportvisserij Limburg
Ondanks dat de Groene Brigade steeds minder uren 
ter beschikking heeft, neemt het aantal sportvissers 
in de provincie toe en wordt de vraag naar meer 
toezicht en handhaving steeds groter. Bij controles 
worden al veel onregelmatigheden geconstateerd. 
In de zomer is het vaak zo druk aan de waterkant 
dat niet iedereen gecontroleerd kan worden in 
het buitengebied. Meer BOA-capaciteit is dan ook 
gewenst. Daarom is Sportvisserij Limburg in 2018 
druk bezig geweest met het onderzoeken van de 
mogelijkheden om zelf BOA’s in te kunnen zetten. 
Dit bleek niet zo eenvoudig te zijn. Er zijn tal van 
uitdagingen waar de organisatie rekening mee moet 
houden alvorens BOA’s ingezet kunnen worden. Zo 
bestonden er onduidelijkheden over de benodigde 
verzekeringen gericht op de aansprakelijkheden. 
BOA’s lopen veel risico en al deze risico’s moeten 
goed ondervangen kunnen worden. Daarnaast 
vormt de werkgever-werknemer relatie tussen een 
vrijwillige BOA en een hengelsportfederatie een 
ingewikkelde kwestie. Dit heeft onder andere invloed 
op de vergoedingen en kosten die de federatie gaat 
maken. Pas wanneer al deze zaken duidelijk zijn, kan 
er over worden gegaan op de definitieve beslissing 
om BOA’s in te gaan zetten. 
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5.  Wedstrijden 
Limburgs Kampioenschap Feeder
Op zaterdag 7 juli werd het LK feeder gevist aan 
het Lateraalkanaal bij Horn. Het wedstrijdparcours 
werd op vrijdagavond uitgezet door leden van de 
Projectgroep Wedstrijden. Met een onderlinge afstand 
van 25 m had iedere deelnemer genoeg viswater tot 
zijn beschikking. De weersomstandigheden waren 
werkelijk schitterend. Het was warm en zonnig. 
Hoewel de gewichten anders doen vermoeden, 
werd er goed vis gevangen. De vangsten bestonden 

vooral uit kleine brasems van ongeveer 100 gram. 
Ook werden er relatief veel baarsjes, grondels en 
blankvoorntjes gevangen. Er werden niet veel grote 
vissen gevangen, waardoor het een spannende 
wedstrijd was.
Charlie van Rhee werd met 6.895 gram Limburgs 
Kampioen Feeder 2018. De korpsenwedstrijd werd 
gewonnen door het samengestelde korps van HSV de 
Karper/HSV de Noordervaart met 7 punten en 12.225 
gram.

Uitslag LK Feeder individueel 

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Charlie van Rhee HSV De Noordervaart 6.895

 2 Jos Hendriks HSV Leudal 3.035

 3 John Geraeds  HSV Leudal 2.375

Uitslag LK Feeder korpsen

 Klassering Korps  Punten Gewicht (g)

 1 HSV De Karper/HSV De Noordervaart 7 12.225

 2 HSV Leudal 2  8 8.280

 3 HSV Leudal 1  11 6.050
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Uitslag LK vijver 55-

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Mark Schoeber HSV De Vriendenkring 17.605

 2 Collin van de Ven HSV Haal Op 14.930

 3 Jos Jansen HSV De Karper 11.750

Uitslag LK kanaal 55-

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Charlie van Rhee HSV De Noordervaart 3.530

 2 Frank Timmermans HSV St. Petrus Weert 3.500

 3 Roberto Hofman HSV Leudal 2.745

Uitslag LK vijver 55+ 

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Fred van der Molen HSV De Karper 9.575

 2 Frans van Deur HSV St. Petrus 5.795

 3 Joep Vissers  HSV De Noordervaart 5.585

Uitslag LK kanaal 55+ 

 Klassering Deelnemer Vereniging Gewicht (g)

 1 Hans Vissers HSV De Noordervaart 5.395

 2 Jos Bastiaans HSV Ons Genoegen 3.490

 3 Frans van Deur HSV St. Petrus Linne 2.250

Limburgs Kampioenschap Senioren Vijver (55+ en 55-)

Limburgs Kampioenschap Senioren Kanaal Individueel & Korpsen (55+ en 55-)

Op zondag 15 juli werd er aan de vijvers van HSV 
de Vriendenkring uit Tienray gestreden om de 
Limburgse titels in het vijvervissen. De deelnemers 
aan deze finalewedstrijden wisten door deelname 
aan regionale selectiewedstrijden plaatsing voor de 
finale af te dwingen. 

Tijdens de wedstrijd was het warm, zeg maar gerust 
heet. De vissen aasden dan ook allesbehalve goed. 
Maar ook als het moeilijk is, zijn er altijd vissers die 
een visje meer weten te vangen.

Op zaterdag 14 juli werd het Limburgs kampioenschap 
Kanaal Individueel & Korpsen gevist aan het 
Lateraalkanaal bij Horn. Bij een lekker noordenwindje 
en stralende zonneschijn gingen de fanatieke 
hengelaars de strijd met elkaar aan om een felbegeerd 
Delftsblauwbord en de titel Limburgs Kampioen in de 
wacht te slepen. De grote vis liet het grotendeels 
afweten, maar zwartbekgrondels, blankvoorntjes en 

baarsjes waren er volop te vangen. Om hoog in het 
klassement te eindigen moesten er dus veel visjes 
worden gevangen. 
In de categorie 55- werd Charlie van Rhee met 3.530 
gram Limburgs Kampioen. Dit nadat hij een week 
eerder ook al de Limburgse titel in de feederdiscipline 
in de wacht wist te slepen. De titel in de categorie 
55+ ging met 5.395 gram naar Hans Vissers.
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Het LK korpsen was misschien wel de spannendste 
wedstrijd van het jaar. Omdat er overwegend kleine 
vis werd gevangen lagen de gewichten vaak lang 
dicht bij elkaar en met een enkele bonusvis kon 
de wedstrijd worden beslist. HSV Sint Jan uit Echt 
werd met 8 punten en 11.965 gram vis Limburgs 

Kampioen. Dit was slechts 0,5 punt minder dan het 
korps van HSV de Noordervaart uit Meijel dat met 8,5 
punten en 14.485 gram tweede werd. Het korps van 
HSV St. Petrus uit Linne eindigde met 13,5 punten op 
de derde plaats.

Uitslag LK korpsen

 Klassering Korps  Punten Gewicht (g)

 1 HSV St. Jan Echt  8 11.965

 2 HSV De Noordervaart Meijel  8,5 14.485

 3 HSV St. Petrus Linne  13,5 9.570

Open NK 55+ en 55-
Het Open NK 55+ en het Open NK 55- werden 
op zaterdag 28 augustus gevist aan het Prinses 
Maximakanaal bij Den Bosch. 13 Limburgse vissers 
kwalificeerden zich voor het Open NK 55- en 10 
vissers plaatsen zich voor het Open NK 55+.
In de categorie 55+ wist Gerard van Eijk met een 
vangstgewicht van 760 gram op de 10de plaats te 
eindigden. In de categorie 55- ging het de Limburgse 
vissers beter af. Juul Slabbers van HSV Sint Jan uit 
Echt wist met 1.375 gram vis zijn vak te winnen en 
eindigde hiermee in het totaalklassement op een 
mooie derde plaats. Daniel Welzen van HSV Leudal 
werd met 945 gram vis derde in zijn vak en eindigde 
in het totaalklassement op een mooie achtste plaats.

Open NK Feeder
In 2018 werd het Open NK Feeder op 1 september 
gevist aan het Noord-Hollandskanaal bij Akersloot. 
Zes Limburgers wisten zich via het Limburgs 
Kampioenschap te plaatsen voor het Open NK. Danny 
Flipsen van HSV de Noordervaart uit Meijel, wist met 
een gewicht van 14.125 gram zijn vak te winnen. Dit 
gewicht was tevens genoeg voor een mooie derde 
plaats in het totaalklassement.
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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. 2018 was het tweede jaar 
van de uitzet. In dat jaar zijn er 572 karpers (1765kg) 
uitgezet verspreid over alle stuwpanden van de Maas 
in Limburg van Maasbracht tot Sambeek. Het betrof 
mooi beschubde spiegelkarpers en schubkarpers. In 
2019 zullen er weer karpers worden uitgezet in de 
Maas en de Maasplassen.

Noordervaart
Sportvisserij Limburg heeft, samen met diverse 
hengelsportverenigingen die actief zijn bij 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. Zo is het 
plan ontstaan om bij de Noordervaart een regionale 
wedstrijdoever te creëren met mooie visplekken waar 
ook recreatievissers terecht kunnen. In 2019 worden 
de plannen concreet gemaakt.

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 

6.  Adviezen en begeleiding
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 2018 is Sportvisserij Limburg druk bezig geweest 
om meer viswater beschikbaar te krijgen en om 
beperkende voorwaarden op te heffen. Bij verschillende 
instanties werd 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 gebied 
van de Maas en de Maasplassen. Dit gebied is volop 
in ontwikkeling, doordat het populair 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 2018 daarom diverse gesprekken gevoerd met 
eigenaren om ervoor te zorgen dat de sportvisserij een 
plek behoudt binnen deze grote ontwikkelingen. Dit 
leidde niet altijd tot het gewenste resultaat. Zo mag er 
niet meer gevist worden in bepaalde havens, zoals de 
Rosslag. Ook is er een nieuwe overeenkomst met het 
waterschap in ontwikkeling.
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 
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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 2018 hebben 
er daarom diverse gesprekken plaatsgevonden met 
deze natuurorganisaties. Een belangrijk thema 
daarbij vormde samenwerking op het gebied van 
handhaving.

Ook verenigingen kunnen terecht bij Sportvisserij 
Limburg met vragen over visrechten. Zo kan advies 
worden gegeven over huurovereenkomsten en kan 
Sportvisserij Limburg samen met de vereniging 
onderhandelen met watereigenaren over de 
voorwaarden. Indien nodig kunnen de juristen van 
Sportvisserij Nederland ingeschakeld worden. Enkele 
verenigingen hebben hier het afgelopen jaar gebruik 
van gemaakt.

Vis in problemen door warmte
De zomer van 2018 was erg warm. Door de 
aanhoudende warmte begonnen wateren droog 
te vallen. Bovendien nam de kans op botulisme, 

blauwalg en lage zuurstofgehalten toe. Deze zaken 
kunnen allemaal funest zijn voor de aanwezige vissen 
en leiden tot massale vissterfte. Sportvisserij Limburg 
adviseerde daarom verenigingen en sportvissers om 
extra oplettend te zijn. Ook was er intensief contact 
met diverse waterbeheerders. Op sommige plekken 
moest er ingegrepen worden. Zo was bijvoorbeeld 
een deel van de Panheelderbeek drooggevallen. Het 
waterschap en lokale sportvissers konden de vissen 
redden, voordat de waterloop droogviel. Ook op 
andere plekken kwamen vissen in benarde situaties 
terecht. 

Karper- en bijvoerproject
Sportvisserij Nederland en Limburg stimuleren sinds 
enkele jaren het uitzetten van kleine karpers in 
visvijvers. Deze vissen worden gekweekt en niet in 
het wild gevangen. Sportvisserij Nederland verleent 
€2,- subsidie per kg karper. Om de vissen gezond 
te houden moeten deze worden bijgevoerd. Ook 
dit voer kan via Sportvisserij Nederland worden 
besteld. 50% van de aankoopkosten wordt tevens 
gesubsidieerd.
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In 2018 deden er 15 Limburgse verenigingen mee 
aan het karper- en bijvoerproject. Dit was een 
kleine toename ten opzichte van 2017. Tevens 
werd de gezondheid van de uitgezette karpers 
in 2018 voor de eerste keer gemonitord. Tijdens 
het onderzoek werden er in vijf Limburgse vijvers 
karpers met gezondheidsproblemen aangetroffen. 
Deze problemen werden aangepakt door de vissen 
medicinale pellets te voeren. Dit voer werd betaald 
door Sportvisserij Nederland. Na verloop van tijd 
verbeterde de gezondheid van de vissen, waardoor 
vissterfte werd voorkomen. De reacties van de 
betrokken verenigingen waren dan ook positief.

Ook in 2019 zal het karper- en bijvoerproject blijven 
doorlopen, inclusief het monitoren van de gezondheid 
van de uitgezette vissen. Naar verwachting neemt het 
aantal verenigingen dat aan het project deelneemt in 
2019 verder toe.

Vijverinrichting en -beheer
Limburg is een visvijverrijke provincie. Het merendeel 
van de Limburgse hengelsportverenigingen beheert 
één of meerdere visvijvers. In tegenstelling tot de 
visstand in de kanalen en rivieren is de visstand in 

vijvers door middel van het uitzetten van pootvis relatief 
makkelijk te beïnvloeden, waardoor de populariteit 
van visvijvers de laatste jaren sterk is toegenomen.

In 2018 heeft Sportvisserij Limburg met diverse 
Limburgse hengelsportverenigingen, gemeenten en 
ingenieursbureaus samengewerkt om visvijvers zo 
goed mogelijk te ontwerpen en zo optimaal mogelijk in 
te richten. Waar er in het verleden vaak werd gekozen 
voor harde land-waterovergangen in de vorm van 
houten of stenen beschoeiingen, is men de laatste jaren 
tot het besef gekomen dat geleidelijke overgangen 
tussen land en water beter zijn voor zowel vis en 
visser. Natuurlijke, structuurrijke oevers vormen goede 
schuilplaatsen voor zowel juveniele als adulte vissen. 
De kans op aalscholverpredatie wordt door de aanleg 
van dit type oevers dan ook verkleind. In bepaalde 
situaties is het niet mogelijk om de bestaande oevers om 
te vormen tot de meer natuurlijke en structuurrijkere 
varianten. Het inbrengen van kunstmatige structuren 
zoals hekwerken, waarmee bepaalde vijvergedeeltes 
onbereikbaar werden gemaakt voor aalscholvers, heeft 
bij diverse verenigingen geleid tot een verbeterde 
blankvoornstand. En dit zonder blankvoorn uit te 
zetten!
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7.  Communicatie 
Sportvisserij Limburg heeft een communicatie-
medewerker 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. 
Hierbij staat in de eerste plaats de sportvisser 
centraal.
Iedereen die meer wil weten over de sportvisserij in 
Limburg en de daaraan gerelateerde evenementen en 
projecten kan terecht op de diverse communicatie-
kanalen van Sportvisserij Limburg. Zo beschikt de 
federatie over een eigen professionele website. Er 
zijn in 2018 plannen in gang gezet om de website 
in 2019 te updaten en verder uit te breiden met 
extra functionaliteiten en social widgets. Middels 
de website en diverse social media platforms, zorgt 
Sportvisserij Limburg voor een groot ‘crossmediaal’ 
bereik onder sportvissers, betrokken organisaties en 
de samenleving. 

De communicatiekanalen van Sportvisserij Limburg 
vormen een mooie regionale toevoeging op de 
mediakanalen van Sportvisserij Nederland. In 2018 
vond er twee keer een Beroepskrachtenoverleg 
Communicatie plaats. Hierin werd de communicatie 
van Sportvisserij Nederland en de zeven federaties 
besproken en afgestemd en werden nieuwe 
ontwikkelingen en trends met elkaar gedeeld. 

Verenigingsondersteuning
Verenigingen die advies of ondersteuning nodig 
hebben bij het opzetten en onderhouden van 
een Facebookpagina of website kunnen hiervoor 
bij Sportvisserij Limburg terecht. Dergelijke 
kanalen vergroten niet alleen de bereikbaarheid 
en zichtbaarheid van de vereniging, maar ook van 
de sportvisserij in Limburg. In 2018 hebben reeds 
diverse verenigingen advies gevraagd om hun 
communicatiekanalen verder te verbeteren. 

Strategisch social media beleid
Social media worden in toenemende mate belangrijk 
als communicatiemiddel. Het bereik via de social 
media kanalen van Sportvisserij Limburg steeg 
afgelopen jaar wederom. Naar verwachting zal 
dit bereik in 2019 nog sterker groeien, wanneer 

Sportvisserij Limburg nog actiever en gerichter met 
social media aan de slag gaat. Het afgelopen jaar 
zijn Sportvisserij Nederland en de federaties gestart 
met de plannen omtrent het ontwikkelen van een 
strategisch social media beleid. Het doel hiervan 
is om ernaar te streven dat zowel de landelijke als 
federatieve kanalen nog efficiënter en effectiever 
kunnen worden ingezet door specifiekere keuzes te 
maken op basis van analyses van doelgroepen en 
kanalen. In 2019 zal het strategische social media 
beleid verder worden uitgestippeld en hiermee aan 
de slag worden gegaan. 

Regio-editie Hét Visblad
In mei en december 2018 werd de Limburgse regio-
editie van Hét Visblad 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. Voor de 
fotografie werd een externe fotograaf ingezet om de 
regio-editie te voorzien van professionele foto’s. 

AVG
Sinds 25 mei 2018 moeten Sportvisserij Limburg 
en hengelsportverenigingen voldoen aan de wet 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
kortweg AVG. Verenigingsbestuurders dienden daarom 
actie te ondernemen om aan deze wet te voldoen. 
Sportvisserij Nederland heeft in samenwerking met 
de federaties een aantal documenten opgesteld, 
waaronder een inleiding over de AVG (met uitleg over 
de wet), een stappenplan waarin de te ondernemen 
acties werden omschreven en diverse documenten 
ter ondersteuning, zoals een voorbeeld van een 
verwerkingsovereenkomst en een privacy-policy die 
men kan aanpassen voor de eigen vereniging. Tevens 
heeft Sportvisserij Limburg tijdens bijeenkomsten en 
via haar communicatiekanalen aandacht besteed 
aan de AVG en konden verenigingen bij de federatie 
terecht voor extra advies en ondersteuning. Ook in 
de toekomst blijft de AVG een belangrijk punt van 
aandacht. 
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Verkiezingen 2019
Sportvisserij Limburg behartigt de Limburgse belangen 
voor sportvissers en hengelsportverenigingen. 
Hiervoor onderhoudt de federatie contact met 
Waterschap Limburg en Provincie Limburg. In 
2018 werd er door Sportvisserij Limburg gewerkt 
aan de bewustwordingscampagne omtrent de 
Waterschapsverkiezingen en Provinciale Staten-
verkiezingen van 20 maart 2019. Deze verkiezingen 
zijn erg belangrijk voor sportvissers. Het waterschap 
is verantwoordelijk voor een goed waterbeheer, een 

goede visstand, bereikbare stekken en de aanleg 
van recreatievoorzieningen. Kandidaat Gerard IJff 
gaf aan zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in 
het bijzonder in te willen zetten voor de sportvisserij. 
Tevens is Provincie Limburg in toenemende mate 
belangrijk voor sportvissers. Zo maakt de provincie 
beleid op het gebied natuur, recreatie en ruimtelijke 
indeling. Middels de campagne, die in 2018 werd 
gestart, werd sportvissers aangeraden om zich goed 
te oriënteren en weloverwogen hun stem uit te 
brengen. 
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8.  Toerisme 
Limburg is een geliefde bestemming voor 
hengelsporttoeristen. Naast de ideale locatie van 
Limburg als grensprovincie blijken de Nederlandse 
sportviscultuur en de regelgeving omtrent het 
verantwoord terugzetten van vis belangrijke redenen 
voor de groeiende populariteit te zijn. 

Onderzoek aantal buitenlandse 
sportvissers
Op basis van de centrale ledenadministratie is 
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het 
aantal buitenlandse sportvissers. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat in 2018 wederom het aantal 
sportvistoeristen gestegen is.

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 
weergegeven. Daarnaast wordt er aandacht besteed 
aan de wet- en regelgeving. Het online platform www.
fishinginholland.nl is in 2018 in totaal bijna 240.000 
keer bezocht door ruim 161.000 unieke bezoekers. 
In 2017 (lancering eind april) vonden nog 86.000 
bezoeken plaats, een stijging van 178%. De website 
wordt het meest bezocht door Duitse sportvissers: 
54%, 23% kwam uit Nederland.

Verder werden er in 2018 diverse internationale 
YouTube video’s gemaakt en ruim 20 publicaties in 
buitenlandse tijdschriften gepubliceerd. In 2018 is vier 
keer een Duitstalige Fishing in Holland nieuwsbrief 

Figuur 4  Aantal Belgische en Duitse sportvistoeristen met een VISpas uit Limburg
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verstuurd; in maart, juli, september en december. Het 
aantal abonnees is toegenomen van 17K naar 21K. 
In totaal zijn ruim 69.000 mails succesvol verstuurd. 
De federatie kreeg hierbij de gelegenheid om content 
aan te leveren. Sportvisserij Limburg leverde input op 
het gebied van controle en handhaving. 

Het Beroepskrachtenoverleg Toerisme vond in 2018 
twee keer plaats, waarbij beroepskrachten van zowel 
Sportvisserij Nederland als de federaties goed konden 
overleggen en afstemmen hoe het sportvistoerisme 
en de bijbehorende informatievoorziening verder 
ontwikkeld kan worden. De acties die hieruit 
voortvloeiden worden actief opgepakt. 

Sportvisserij Limburg merkte ook in 2018 dat het 
groeiende sportvistoerisme de nodige uitdagingen 
met zich meebrengt op het gebied van telefonische 
contacten en correspondentie vanuit het federatie-
kantoor, informatievoorziening betreffende de 
visserijregels en handhaving en controle. Uitdagingen 
waar in 2019 de nodige aandacht aan zal worden 
besteed. Niet alleen op het gebied van communicatie, 
maar ook met betrekking tot controle en handhaving. 

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. Daarnaast biedt het 
nieuwe ingangen. 

In 2018 heeft de communicatiemedewerker van 
de federatie bijvoorbeeld diverse bijeenkomsten 
en werksessies van Provincie Limburg bijgewoond, 
die als thema toerisme hadden. Hierbij werd het 
sportvistoerisme en de sterke groei hiervan onder 
de aandacht gebracht en genetwerkt met o.a. 
gedeputeerden en ondernemers uit de toerisme- 
en recreatiesector. Daarnaast heeft er een overleg 
met de projectmanager water en recreatie en een 
senior beleidsmedewerker van Provincie Limburg 
plaatsgevonden, wat erin resulteerde dat de federatie 
concrete subsidieaanvragen kon indienen. 
Kortom, genoeg kansen en uitdagingen waar in 2019 
verder op kan worden voortborduurt. 
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9. Personalia, project- en werkgroepen
Federatiebestuur
Theo Wilken Voorzitter tot februari
Gerard Heijthuisen Penningmeester
Dieter Breuer Secretaris
Thijs Belgers,  Waarnemend voorzitter / 
  Bestuurslid
Cornel van Schayck Bestuurslid
Didier Lemmens Bestuurslid
Rob Moeke Bestuurslid vanaf 28 mei /
  Voorzitter vanaf 19 november
 
Bureaumedewerkers
Patricia Koelen Manager Bedrijfsvoering
Cindy Lemmens, Communicatiemedewerker
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
Frans van Deur
Frank Gommans 
Frans Janssen
Piet Knoben
Albert Reuvers
Joep Vissers
Frank Vossen
Mike van Wijlick
Ramon Pasmans 

Projectgroep Grensmaas Gezond 
Cornel van Schayck Voorzitter
Thijs Belgers
Hub Janssen
Didier Lemmens 
Hans Oyen 
David Vertegaal  Ondersteuning Sportvisserij 

Nederland
Ramon Pasmans
Raymond Tillmans
 
Projectgroep Maas en Maasplassen
Thijs Belgers Voorzitter
Gerrit Haas 
Hub Janssen
Hans Stevens
Ger Timmermans
Pierre Wagemans
Ben Willems
 
Actiecomité Waterkracht
Cornel van Schayck
Thijs Belgers
Fred Bloot  Ondersteuning Sportvisserij 

Nederland
Gerard de Laak  Ondersteuning Sportvisserij 

Nederland
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