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LIMBURG
IN DEZE BIJLAGE:
>>ROOFVISSEN OP DE MAAS >> SUCCESVOL BEEKHERSTEL >> CONCENTRATIE EN DISCIPLINE,
BIJ SPORTVISSEN ÉN TAFELTENNIS >> NIEUWE

AANPAK VISVIJVERBEHEER

De meerval is nog steeds
aan een opmars bezig in
de Maas.

ROOFVISSEN
OP DE MAAS

Met Yvo Bindels

Aan imposante vangstfoto’s van kanjervissen uit
de Maas heeft Yvo Bindels geen gebrek. Deze
enthousiaste roofvisexpert is gek van de dynamische riviervisserij en kan hier zo geestdriftig over
vertellen dat je direct na de gesloten tijd zelf naar
de Maas toe wilt om te gaan roofvissen. Je bent
dus gewaarschuwd.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: YVO BINDELS

“A

ls klein jochie deed ik niks liever dan in een stromend
kalkbeekje visjes vangen. Stekelbaarsjes, grondeltjes en
zelfs forellen kwamen tijdelijk in mijn emmertje terecht.
Je kon de kurken dobber prachtig op de stroming mee laten gaan
en het zaakje vlak voor onderspoelde boomwortels – daar waar
de dikke forellen zich schuil hielden – afremmen”, haalt Yvo herinneringen op. Via de vijvervisserij op voorn en karper belandde
hij met visvriend Wiel aan de Maas. Daar ontstond zijn liefde voor
de roofvisserij. “De actieve kunstaasvisserij zorgt dat je constant
bezig bent en verveling geen kans krijgt.”
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DE BELEVING EN HET GENIETEN
VAN DE NATUUR STAAN
CENTRAAL OP EEN VISDAG
VERANDERDE VISSTAND

De meest bijzondere vangst van Yvo op de rivier was een flinke zeeforel. “Een zeldzaamheid en de enige die ik tot nu toe wist te vangen.”

BOOTVISSEN

Boven water is de bever een nieuwkomer in de Limburgse natuur.

Yvo vist het hele jaar door – met uitzondering van het gesloten
seizoen – vrijwel wekelijks vanuit zijn boot op roofvis. “Op het
moment dat ik ’s ochtends de haven uitvaar en de golfjes tegen de
boot aan hoor klotsen, ervaar ik het ultieme gevoel van vrijheid.”
De bootvisserij brengt op een visdag meerdere stekken binnen
bereik; ook de stekken die vanaf de kant vrijwel niet bereikbaar
zijn. “Zo sta je telkens in een ander decor. Daarbij is het een prachtig spel om de boot in het soms sterk stromende rivierwater in de
juiste positie te manoeuvreren en de stekken op de juiste manier
te benaderen.” Zijn Tomasco Pikefighter met halfgeronde achterkant heeft hij dan ook speciaal vanwege de goede wendbaarheid
gekocht. “De Maas en Maasplassen kennen forse diepteverschillen. Als je met kunstaas het bodemverloop wilt volgen, moet je
soms een haakse bocht maken. Dat kan perfect met deze boot.”

IDEAAL JACHTTERREIN
De Maas, Grensmaas en Maasplassen vormen het ideale jachtterrein voor roofvissers. “Je kunt hier vissen op tal van vissen op
verschillende soorten roofvis zoals baars, snoek, snoekbaars, winde, roofblei en meerval en altijd verrast worden door een onverwachte (bij)vangst”, zegt Yvo. “Bovendien leent de rivier zich voor
verschillende vistechnieken. Slepen met pluggen, verticalen met
shads, de oevers uitwerpen met jerkbaits. Vrijwel nergens is de
roofvisserij meer gevarieerd dan op de rivier.” Een favoriete vistechniek aanwijzen blijkt dan ook lastig. “Een snoek die ik op mijn
jerkbait zie klappen of toch die spijkerharde aanbeet van een
snoekbaars? Het allermooiste vind ik toch het vissen met poppers
op roofblei. Het visuele aspect in combinatie met de spectaculaire
aanbeten maken dit een spannende en sensationele visserij.”
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In de ruim twintig jaar dat Yvo op de Maas vist, heeft hij een en
ander zien veranderen. “Het water is een stuk helderder en plantenrijker geworden. Ook de visstand is veranderd. De roofblei
was vijftien jaar geleden een zeldzaamheid, maar is nu niet meer
weg te denken. Andere nieuwkomers zijn klein (grondels) of juist
heel groot (meerval). Tijdens het snoekbaarsvissen pakken we
de nodige meervallen als bijvangst. Exemplaren van 150 cm zijn
geen zeldzaamheid meer en er zwemmen ook vissen groter dan
2 meter rond.” Boven water is er ook een en ander veranderd. “Je
ziet een duidelijke toename van het aantal grote zilverreigers en
dankzij enkele milde winters lijkt de ijsvogelpopulatie ook groter
dan ooit. Prachtig als die kleurenpracht voorbij flitst! Op late zomeravonden is het daarnaast een lust om de bevers te bekijken.
Dat zijn indrukwekkende knagers!”

BELEVING STAAT CENTRAAL
Van zijn visdagen doet Yvo verslag op Total Fishing in de rubriek
‘Rivier in het Vizier’. Hij heeft inmiddels meer dan 330 blogs geschreven. De beleving van de hengelsport staat hierbij centraal. “Ik
omschrijf wat ik zie, doe, vang, welk materiaal ik gebruik en geef
tips en trucs. Zo probeer ik mensen enthousiast te maken voor het
sportvissen en er daarnaast voor te zorgen dat vissers zich bewust
worden van de visdag zelf. Daarmee bedoel ik dat niet uitsluitend
de vangst het resultaat van de visdag bepaalt. Het gaat er niet om
hoeveel vissen je vangt of hoe groot deze zijn. Natuurlijk is het super als je vis vangt, maar dat is niet bepalend. Zelf vind ik het belangrijker met wie – mijn vaste vismaten zijn goud waard – en
waar ik vis. Het draait allemaal om de beleving, het plezier en de
ontspanning. Geniet van elk moment dat je buiten in de natuur
bent, want voor je het weet is de visdag alweer om.”

LIMBURG ROOFVISPROVINCIE
“Nederland is een van de beste landen om te roofvissen in Europa. Niet voor niets komen zoveel Duitsers en Belgen hier vissen.” De buitenlandse sportvistoeristen wordt het gemakkelijk
gemaakt met de speciale website Fishing in Holland. Daar vinden ze online alle benodigde informatie om een geslaagde vis-

trip naar Nederland te maken. Uit onderzoek van initiatiefnemer
Sportvisserij Nederland blijkt dat Limburg bij uitstek een geliefde
sportvisbestemming voor Duitsers is. “De regels omtrent catch
& release en de gesloten tijd zijn daar ook anders, waardoor Nederland extra aantrekkelijk wordt. Maar je ziet ook steeds meer
sportvistoeristen uit andere landen hier naartoe komen. Vergeleken met de rest van Nederland is de visstand op de Maas goed en
heel divers. Elders in ons land heb je ook specifieke wateren die
bijvoorbeeld heel goed zijn voor snoek of snoekbaars, maar het
verrassingseffect dat je op een rivier als de Maas kunt krijgen is
groter.”

MEER TRAILERHELLINGEN
Uiteraard blijft er altijd wel iets te wensen over. “Sportvisserij
Limburg kan wat mij betreft nog veel betekenen op het gebied
van trailerhellingen. Onze provincie telt relatief weinig trailerhellingen, terwijl er best een grote groep bootvissers is. Daarbij
zijn de lidmaatschappen voor het gebruik van een trailerhelling
vaak vrij duur en ben je op diverse plekken gebonden aan bepaalde openingstijden die je beperken in je visserij. Het zou mooi zijn
als de federatie werk kan maken van het oplossen van dit sportvisserijknelpunt.” Verder geniet Yvo vooral met volle teugen van
het vissen op de Maas. “Zeg nou zelf: wij Limburgers boffen toch
maar met zo’n fantastisch, dynamisch en visrijk water met groen
beboste oevers vrijwel naast de deur.” Op naar het volgende visavontuur!

>> REGENRIVIER

De Maas is een regenrivier, wat ervoor zorgt dat de omstandigheden dikwijls verschillen. Yvo: “De waterstand en stroming zijn
behoorlijk belangrijk voor het kiezen van de juiste techniek en
stekken. Op de website van Rijkswaterstaat houd ik de afvoer
constant in de gaten. Stijgend of zakkend water is bepalend of de
grindgaten vollopen of leeglopen. Op basis daarvan bepaal ik mede
mijn stekkeuze.”
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Wegens de succesvolle resultaten is besloten om ook in 2018 door te gaan met het
herintroductieproject van de Atlantische
zalm in de Geul. Zo zal rond mei de volgende uitzet plaatsvinden, waarna in het najaar
weer een afvisonderzoek plaatsvindt. De
herintroductie heeft een grote kans van
slagen in het schone, zuurstof- en voedselrijke water van de Geul. Om de paaimogelijkheden te verbeteren worden vismigratieknelpunten opgeheven en grindbodems
geschikt gemaakt als paaibedden.

EXCLUSIEVE VISSERIJ

SUCCESVOL BEEKHERSTEL
Tot midden vorige eeuw was de Geul rijk aan vissoorten, maar na
tientallen jaren van vervuiling was daar bedroevend weinig van
over. Zalmachtigen als beekforel en zalm golden er zelfs als uitgestorven. Mede dankzij Visstandbeheercommissie (VBC) Geul en
Zijbeken zwemmen deze vissoorten nu weer in de Geul.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: ARON NIJS

D

e Geul is de snelst stromende rivier van Nederland. Deze heuvellandrivier en het omliggende
landschap zijn uniek. Stroomversnellingen, grindbedden en afkalvende oevers
zorgen voor een ideale leefomgeving
voor veel zeldzame planten- en dierensoorten zoals de das, kamsalamander,
geelbuikvuurpad, het vliegend hert en
bosbeekjuffer. Ook vliegen er regelmatig
ijsvogels en zeldzame waterspreeu-

wen voorbij. Onder water kom je nergens
anders zoveel zeldzame vissoorten tegen,
waaronder de beekprik, beekdonderpad,
beekforel, elrits en gestippelde alver. Het
Geuldal is niet voor niets één van de grootste Natura 2000 gebieden van ons land.

VBC GEUL EN ZIJBEKEN
De comeback van de natuur in en rondom
de Geul is mede
op het conto

te schrijven van de VBC Geul en Zijbeken. Deze stichting is ontstaan uit een
samenwerking tussen veertien hengelsportverenigingen en telt circa vijftien
enthousiaste vrijwilligers. Samen met
Sportvisserij Nederland, Waterschap
Limburg, Provincie Limburg en Bureau
Natuurbalans is het Visstandbeheerplan
2016-2025 ontwikkeld. De VBC werkt
nauw samen met Sportvisserij Limburg
en verschillende (natuur)organisaties
die het Geuldal beheren. De resultaten
van dit werk mogen rekenen op veel
belangstelling. “Regelmatig komen (internationale) projectgroepen een kijkje
nemen”, zegt VBC-voorzitter Didier Lemmens. “Zo’n groep mensen in lieslaarzen
die na een visbemonstering nieuwsgierig naar een smal aquarium met daarin jonge zalmpjes staat te gluren is een
mooi gezicht.”

HERINTRODUCTIE ZALM
Sinds afgelopen voorjaar zwemmen
er namelijk weer zalmen in de Geul. In
het kader van de herintroductie zijn vorig jaar mei jonge zalmpjes met de juiste genetische eigenschappen uitgezet.
Deze visjes zijn speciaal voor dit doel
gekweekt in het Belgische Érezée. Vervolgens zijn in september geselecteerde trajecten elektrisch afgevist om te
beoordelen of de uitzetting effect had.
Daarbij werden bijna 400 zalmpjes te-
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De hengelsport in de Geul is aan strenge regels gebonden: catch & release is verplicht
en het aantal sportvissers wordt beperkt. Zo
moet je om in de Geul te kunnen vissen lid
zijn van één van de elf ‘Geulverenigingen’.

180 GETAGDE ZALMEN
Bureau Natuurbalans heeft 180 zalmpjes
voorzien van een RFID-tag. Dit is een chip
waarmee de migratiepatronen van de vissen
kunnen worden gevolgd. Naar verwachting
trekt de zalm dit voorjaar naar zee, om over
een aantal jaar terug te keren naar de Geul
om te paaien. De antennes die in de Geul zijn
geplaatst voor het migratie-onderzoek registreren de zwembewegingen van de zalmen.

ANDERE VISSOORTEN
Naast zalm wordt ieder jaar beekforel
uitgezet in de Geul. Deze vissoort plant zich

ruggevangen die door medewerkers van
de Universiteit van Namen nauwkeurig
zijn gemeten en gewogen. Lemmens: “De
experts zijn bijzonder positief over dit aantal en over de conditie van de zalmpjes.
Het overlevingspercentage was superieur aan de Waalse beken waar soortgelijke projecten lopen. Bovendien werden de
zalmpjes gemiddeld twee centimeter groter dan in Wallonië.”

Lemmens: “Bij mijn vereniging staan er 25
man op de wachtlijst. Naar verwachting
kunnen er slechts enkelen binnen twee à
drie jaar vissen in de Geul. Het voordeel
hiervan is dat de mensen die hier vissen
dit heel graag willen en het daarom met
respect doen.”
Het visseizoen is eveneens wettelijk
beperkt, nachtvissen is niet toegestaan
en er mag uitsluitend worden gevist met
kunstaas dat is voorzien van één enkele,
weerhaakloze haak. Hengelvangsten worden nauwkeurig bijgehouden voor de monitoring. “De sportvisserij heeft zichzelf deze
beperkingen opgelegd om de vissen zoveel
mogelijk te beschermen. Er moet een goede
balans zijn tussen natuurbescherming en
de beleving of het gebruik ervan. Het is een
omgeving om als sportvisser verantwoord
van te genieten. Maar natuurlijk zou ik het

fantastisch vinden als er straks met één
vergunning overal in de hele Geul gevist
mag worden, van de monding tot de grens
en misschien nog wel België in.”

inmiddels voort in deze rivier. Met teruggevangen volwassen vissen is in 2013 de kweek
van een eigen Geulstam opgezet. Daarvan
worden in januari eieren uitgezet en in het
najaar vis jonger dan één jaar. Jonge vissen
zijn het meest geschikt om de natuur een
handje te helpen aangezien zij de hoogste
overlevingskans hebben. Ook andere vissoorten profiteren van de inspanningen om
de natuur in en rondom de Geul te herstellen.
Lemmens: “Van de beekprik en de beekdonderpad zijn er gelukkig nog natuurlijke populaties aanwezig. Die proberen we in stand te
houden en als het ware mee te laten liften op
alle acties die we ondernemen. Met ons werk
slaan we dus meerdere vliegen in één klap.”

kig sterk verbeterd”, zegt Lemmens. “Daar
werken we dan ook hard aan door middel
van het aanleggen van regenwaterbuffers
en het opheffen van kanalisaties. Doordat
sediment in de buffers achterblijft, is het
water aanmerkelijk schoner. Ook hebben we
het afgelopen jaar samen met het IVN de
plastic opruimactie ‘Schone Geul’ georganiseerd – en dat gaan we dit jaar weer doen.”
Waakzaamheid blijft echter geboden, want
in oktober raakte de Geul ernstig vervuild
door illegale bemesting in België. “We waren
bang dat de uitgezette zalmen en beekforellen richting de Maas zouden vluchten of
zouden sterven. Dit was gelukkig niet het
geval, maar vervuiling vormt wel vaker een
gevaar voor de ecologie van de Geul.” VBC
Geul en Zijbeken onderzoekt daarom samen
met Waterschap Limburg en BOA’s hoe
vervuiling (grensoverschrijdend) kan worden
aangepakt.

AANPAK WATERVERVUILING
De waterkwaliteit is een cruciale factor bij
het beekherstel en de herintroductie van
vissoorten. “Die is de laatste jaren geluk-

FOTO: LAURENS EGGEN

TWEEDE RONDE IN 2018

Didier Lemmens, voorzitter
VBC Geul en Zijbeken.

Vrijwilligers helpen bij de
herintroductie van de zalm.
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CONCENTRATIE
EN DISCIPLINE

BIJ SPORTVISSEN ÉN TAFELTENNIS
Op de Facebook-pagina van Jeffrey Valckenborgh (13)
staan een emoji van een vishengel en tafeltennisbatje. Die twee grote passies beoefent hij op hoog niveau
– met een lichte voorkeur voor de sportvisserij.
TEKST: CINDY LEMMENS

I

n de familie Valckenborgh werd het
vissen van vader op zoon doorgegeven. “Pap nam me een keer mee naar
de waterkant. Dat vond ik zo leuk dat ik
daarna lid ben geworden van HSV ’t Loze
Vissertje in Wessem. Inmiddels vis ik alweer ruim vijf jaar. Het is spannend en
ik ben altijd nieuwsgierig naar wat ik ga
vangen”, zegt Jeffrey. Om het extra spannend te maken is hij ook gaan wedstrijdvissen. “Toen ik zag dat er wedstrijden aan
de Maas werden gevist, heb ik me ingeschreven voor een jeugdwedstrijd van de
vereniging. Sindsdien doe ik elk jaar mee
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er ineens veel meer bij kijken. Zo leerde ik
veel soorten voer en materiaal gebruiken
en nieuwe vistechnieken toe te passen.
Met de andere jeugdvissers van Team Limburg wissel ik ook veel tips uit.”

GROTE DROOM
aan verschillende wedstrijden. Ook aan de
diverse jeugdwedstrijden die Sportvisserij
Limburg organiseert.”

TEAM LIMBURG
Met succes. Zo won hij afgelopen jaar het
Limburgs Kampioenschap Jeugd tot 15
jaar en werd daarmee de eerste Limburgse
Kampioen van de visclub uit Wessem. Inmiddels maakt hij ook deel uit van Team
Limburg van Sportvisserij Limburg. Hiermee neemt Jeffrey deel aan intensieve
trainingssessies en nationale wedstrijden.
“Toen ik bij Team Limburg kwam, kwam

Jeffrey heeft ook deelgenomen aan het
Nederlands Kampioenschap. “Dat ging
niet zo goed. Ik had verkeerd gevoerd en
was niet snel genoeg met onthaken en aas
op de haak zetten”. Dankzij de tips van leden van de Projectgroep Wedstrijden, die
vanuit Sportvisserij Limburg de jeugd begeleiden, wist Jeffrey waar hij nog extra
aan kon werken. “Door te trainen word ik
steeds een stukje sneller en handiger. Het
fijne aan Team Limburg is dat je ook van te
voren bij het wedstrijdwater gaat trainen.
Dan leer je het water al wat beter kennen.”
Zijn grote droom is om ooit een WK te mogen vissen.

Sportvisserij
Limburg organiseert op
16 en 30 juni 2018 de
uitdagende Selectiewedstrijden
Jeugd. Wil jij net als Jeffrey
wedstrijdvissen?
Kijk snel op de www.
sportvisserijlimburg.nl en
meld je aan!
TAFELTENNIS
Naast het vissen beoefent Jeffrey nog een
andere sport op hoog niveau: tafeltennis. “Dat is heel wat anders dan vissen. Je
moet razendsnel bewegen en inschatten
met welke snelheid en effect de bal wordt
gespeeld. In een flits moet je bedenken
hoe je het beste tactisch kunt reageren op
het spel van de tegenstander. Snel voetenwerk is belangrijk om de juiste positie in
te nemen. Soepele arm-, pols en handbewegingen zijn nodig voor het maken van
de juiste slag en de spieren in de romp om
de juiste houding te bepalen.”

COMBINEREN
Het combineren van vissen, tafeltennis
en school (gymnasium) is een hele klus.
“Het gaat net. Vooral in tafeltennis gaat
veel tijd zitten.” Jeffrey heeft vier keer in
de week reguliere training en één keer
per week krachttraining. In de weeken-

den zijn er dan vaak competitiewedstrijden en toernooien. Alles bij elkaar zit zijn
week behoorlijk vol. “Het vergt behoorlijk
wat discipline om het vol te houden. Maar
iedereen in mijn categorie traint zoveel.
Dat is nodig om de snelheid in het spel te
houden en je te verbeteren.” Dat lukt aardig, want hij heeft al diverse prijzen gewonnen.

DRIVE & FOCUS
De drive en focus die Jeffrey heeft, komt
bij zowel het tafeltennissen als het vissen van pas. “Concentratie en discipline
zijn essentieel bij beide sporten. Je wint
niet zomaar.” Nu kan hij beide sporten nog
vrij aardig combineren, maar hij heeft al
gevraagd of er volgende seizoen nog een
man bij kan in het tafeltennisteam. “Zodat ik ook vaker kan wedstrijdvissen. Vorig
jaar kon ik bijvoorbeeld één keer niet meevissen, omdat ik ook moest tafeltennissen.

En dat kan ik niet zomaar afzeggen, want
ze zijn best streng. Zo moet ik verantwoording afleggen als ik een training wil afzeggen – laat staan een wedstrijd.”

KEUZES MAKEN
Als Jeffrey uiteindelijk toch moet kiezen
tussen het vissen en tafeltennissen, zegt
hij na lang nadenken waarschijnlijk voor
het sportvissen te kiezen. “Dat vind ik
toch wat relaxter. Daar moet je ook trainen, maar word je minder gedrild. Voor
mijn conditie zou het wel fijn zijn als ik
het kan blijven combineren. En inmiddels
ben ik wel gewend aan het strakke schema. Maar we moeten even kijken hoe dat
straks gaat als ik op school nog meer vakken en huiswerk krijg.” Van de vakantieperiodes geniet Jeffrey dan ook volop. Kan hij
ook eens een middagje lekker ontspannen
gaan vissen.
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NIEUWE AANPAK VISVIJVERBEHEER
HSV De Springende Beekforel uit Wijlre
verwacht dit jaar een ledenstop in te
moeten stellen. Het uitzetten van
karpers en digitalisering hebben gezorgd
voor een enorme groei in ledenaantal.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTO: THOMAS BOELAARS

H

SV De Springende Beekforel kreeg de afgelopen jaren
frequent bezoek van de aalscholver. “Met het uitzetten
van kleine voorn en bliek dek je steeds opnieuw de tafel voor de aalscholver. Zou je grote brasem uitzetten dan spek je
vooral de beroepsvisserij die deze vissen aan het grote, openbare
water onttrekt en via de kweker doorverkoopt”, aldus bestuurslid
en top-wedstrijdvisser Jo Adriolo. Daarom zet de vereniging sinds
2013 in op de uitzet van gekweekte spiegel- en schubkarpers. “Die
kun je op een verantwoorde manier uitzetten. Deze vissen zijn te
groot voor de aalscholver en erg populair om met de vaste stok of
de methodfeeder te vangen – net zoals in Engeland.”

UNIEK IN LIMBURG

Bestuurslid Jo Adriolo aan de visvijver van HSV De Springende Beekforel.

“Qua bezetting is onze vijver nu uniek in Limburg”, zegt Adriolo.
“Hij is zelfs te vergelijken met een commerciële visvijver waar je
vaak beet kunt krijgen. Alleen kun je bij ons al voor een paar tientjes het hele jaar vissen.” Jaarlijks wordt bekeken hoeveel nieuwe
vis dient te worden bijgezet. Waar de uitzettingen in het begin
nog gedeeltelijk met financiële hulp van Sportvisserij Limburg
werden gerealiseerd, gaat dit inmiddels geheel uit eigen kas. Volgens Adriolo zou dit uitzetbeleid op 90% van de andere Limburgse vijvers kunnen worden toegepast. “De trend lijkt te zijn dat
meer verenigingen dezelfde richting op gaan als De Springende
Beekforel, maar helaas zijn er ook nog best wat verenigingen die
op de oude voet verder gaan.”

DIGITALISERING

>> RENOVATIE VISVIJVER

De visvijver van HSV De Springende Beekforel is recentelijk helemaal gerenoveerd. Daarbij werd de dam met beverburcht middels een ontheffing hersteld en verstevigd, om te voorkomen dat
de vijver volledig leeg zou stromen in het aangrenzende weiland
en honderden vissen zouden sterven. Omliggende bomen die
een veiligheidsrisico vormden, werden gekapt. De oevers werden
geleidelijk aflopend gemaakt, waardoor ze natuurvriendelijker
zijn. Ook de aanplanting werd meer natuurlijk gemaakt. Rondom
de vijver bevinden zich nu zo’n twintig comfortabele visplekken
met vlonders. Adriolo: “Zo’n prachtige vijver in combinatie met het
aangepaste uitzetbeleid vormt de toekomst van het vissen!”

COLOFON

Ook op het gebied van communicatie is HSV De Springende Beekforel een nieuwe weg ingeslagen. “De meeste communicatie verloopt digitaal. Dat scheelt enorm in de kosten”, zegt secretaris Roy
Botterweck. Zo is zijn vereniging één van de eerste in Nederland
die dagvergunningen via internet verkoopt. “Dankzij het nieuwe
vijverbeheer in combinatie met de online verkoop, geven we nu
zeker vijf keer zoveel dagvergunningen uit. Ook als er niemand
bij de kantine is, kan je toch een vergunning aanschaffen en gaan
vissen.” Veel Duitsers maken hier gebruik van. Botterweck: “Daarom hebben we de vergunningen en het reglement naar het Duits
vertaald. Dat communiceren we ook op onze Facebookpagina.
Daar hebben we in no time een groot bereik opgebouwd en krijgen we veel reacties op onze berichten.”
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