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De Werkgroep Karper De KSN Regio Limburg heeft 
inmiddels al veel succesvolle projecten uitgevoerd. In 
dit artikel een terugblik met voorzitter Daniël Jawad-
nya (33) en een vooruitblik naar de aankomende, zeer 
innovatieve projecten die op de planning staan. Zoals 
het controleren en aanpakken van overlast in ruil 
voor meer vismogelijkheden. 
TEKST: CINDY LEMMENS

Voorzitter Jawadnya is een karper-
visser in hart en nieren. “Niet zo 
lang geleden kon ik zelfs niet be-

grijpen waarom iemand op iets anders zou 
willen vissen dan karper.” Mede dankzij 
zijn werk als cameraman voor Visblad TV, 
heeft hij zich ook meer verdiept in ande-
re disciplines binnen de sportvisserij. “De 
passie van in de natuur zijn en het jagen 
op een geduchte tegenstander is hetzelf-
de. Het is mooi om de verschillende strate-
gieën te zien die vissers gebruiken om suc-
cesvol te zijn.” Toch blijft de karper favoriet 
voor Daniël. 

BELANGENBEHARTIGER
Het is dan ook niet vreemd dat Daniël 
vanaf het eerste uur betrokken is bij de in 

2013 opgerichte Werkgroep Karper De KSN 
Regio Limburg. “De KSN is een belangen-
behartiger die zich vooral richt op de kar-
pervisserij. We delen kennis en vrijwilli-
gers met de georganiseerde hengelsport 
en proberen zo de karpervisserij te be-
schermen en te stimuleren.” De Limburg-
se tak bestaat uit karpervissers uit diver-
se  regio’s in de provincie. “Iedereen heeft 
zijn eigen kracht. Zo hebben we lokale kar-
pergoeroes met veel kennis en kennissen, 
maar ook mensen met visstandbeheer als 
expertise. Alle puzzelstukjes zijn aanwe-
zig.”

NOODZAAK
De werkgroep heeft inmiddels al diverse 
projecten gerealiseerd en veel verbeterd 

voor de karpervisserij. Dat was ook no-
dig, want sinds de eeuwwisseling namen 
de aantallen karpers af en werd de spie-
gelkarper steeds zeldzamer. “Toen ik op-
groeide was Limburg het walhalla van 
het karpervissen. Hier kwamen de records 
vandaan. In 1991 werd in de Maas bij-
voorbeeld de grootste karper van Neder-
land gevangen. Tien jaar geleden werd het 
steeds minder en er waren maar weinig 
initiatieven op het gebied van de karper-
visserij.”

EERSTE UITZETTINGEN
Om het tij te keren werd er met hulp van 
De KSN de Werkgroep Karper De KSN Re-
gio Limburg opgericht en werd er samen-
gewerkt met Sportvisserij Limburg, bij-
voorbeeld bij de vliegtuigtellingen om de 
sportvisserij in kaart te brengen. Ook werd 
het aantal federatieve wateren met nacht-
vis- en derde hengelmogelijkheden uitge-
breid. De samenwerking leidde verder tot 
de uitzet van nieuwe spiegelkarpers. Dit 
werd in 2014 een feit in het Julianakanaal, 
waardoor er voor het eerst sinds 1978 weer 
een uitzetting was in de provincie. Dit 
smaakte naar meer en dit jaar volgden uit-
zettingen in onder andere de Maas en de 

Maasplassen.

SUCCES
Er is een aparte Facebookgroep (SKP Lim-
burg) opgericht waar vangstmeldingen 
worden gedeeld. Daardoor is er nu ook 
een soort real-time koppeling met de be-
langenbehartigers van Sportvisserij Lim-
burg. “Zij kunnen nu ook de vangstfoto’s 
van de dolgelukkige karpervissers zien en 
dat is net zo belangrijk als de keiharde cij-
fers”, zegt Daniël. De projecten beginnen 
bovendien hun vruchten af te werpen. “We 
krijgen nu genoeg terugkoppelingen en 
vangstmeldingen om te kunnen zeggen 
dat we een positieve lijn te pakken heb-
ben. Als we doorzetten wordt het alleen 
maar beter. We merken dat een aanzienlijk 
percentage van de vangsten uit project-
karpers bestaat.”

CIJFERS VERZAMELEN
Die cijfers over de uitzettingen verzamelt 
de werkgroep aan de hand van vangstmel-
dingen. “Door de karpers op foto’s vast te 
leggen en bijbehorende gegevens als leng-
te, gewicht en vangstlocatie in een data-
base op te slaan, kan de ontwikkeling van 
elke uitgezette vis nauwkeurig worden ge-
volgd”, legt de voorzitter uit. “Zo kan aan 
de hand van vangstregistratie worden na-
gegaan in welke mate de uitzetting een 
bijdrage heeft geleverd aan de visstand 
en het toegenomen hengelsportplezier en 
kan de karperpopulatie op peil worden ge-
houden.”

VEEL VARIATIE
De werkgroep streeft er ook naar om ge-
noeg variatie wat betreft rassen uit te zet-
ten. “Dat houdt het vissen interessant. We 
hebben hier straks een bonte mix aan ver-
schillende rassen zwemmen, waaronder 
Franse schubkarpers en Duitse spiegelkar-
pers. Die variatie draagt bij aan het plezier 
van de karpervisser. Het gaat niet alleen 
om het formaat. Ook al gaat het bij man-
nen in het algemeen al snel om wie de 
grootste…. vangt”, knipoogt Daniël. “Ook ik 
vang graag grote karpers hoor, vooral als 
er een verhaal achter zit. We kennen hun 
geschiedenis en dat geeft een extra lading. 
Sommige karpers hebben zelfs een naam.” 

NIEUW PROJECT
De werkgroep gaat zich nu buigen over een 
gloednieuw project. “We gaan proberen de 

vismogelijkheden in Limburg te vergroten 
door overlast aan te pakken.” Voor veel wa-
teren geldt dat ze van natuurbeheerders 
worden gehuurd. Die organisaties bepalen 
de regels voor deze viswateren en zijn over 
het algemeen erg kritisch ten aanzien van 
het recreatieve gebruik van hun terrein. 
“Heel veel van die partijen houden de deur 
dicht voor bepaalde gebieden, bijvoorbeeld 
het nachtvissen op de Maasplassen, om-
dat ze aangeven nu al veel overlast te erva-
ren. Ze zijn bang dat de overlast nog erger 
wordt. Daarom willen wij dat samen met 
hen oplossen, bijvoorbeeld door middel van 
extra controles.” 

OVERLAST BEPERKEN
Bij deze aanpak wil de werkgroep niet al-
leen De KSN-leden betrekken, maar ook 
andere VISpashouders. “Door overlast te 
beperken houden we het vissen voor ie-
dereen toegankelijk”, legt Daniël uit. De 
karpervisser heeft soms zelf ook last van 
andere sportvissers: “Mensen die vooral 
vissen om legaal te kunnen kamperen met 
partytenten en barbecues. Hutjemutje, 
tien op een rij. Dat is funest voor de repu-
tatie van de hengelsport en de vissers die 
wel netjes van de natuur genieten.” 

DROOM
Zijn ultieme droom? “Dat je op elke ge-
schikte plek mag vissen, met een derde 
hengel en ook ’s nachts. Dat alles goed ge-
regeld en toegankelijk is, met een rijke en 
gevarieerde karperpopulatie.” Ook hoopt 
hij dat er geen overlast meer is en karper-
vissers positief bijdragen aan de natuur-
beleving van niet-vissers, jeugdvissers en 
sportvissers uit andere disciplines. Maar 
Daniël realiseert zich dat het niet vanzelf 
gaat en dat alles met elkaar samenhangt. 
“Je moet heel veel verschillende partij-
en overtuigen. Maar ik weet zeker dat 
dat met deze werkgroep en de steun van 
Sportvisserij Limburg gaat lukken.” 

PROJECTEN IN
DE KARPERWERELD

Iedere vis wordt gefotografeerd, zodat een 
gevangen vis te herleiden is.

Daniël Jawadnya, voorzitter van de Werkgroep Karper De KSN Regio Limburg.

De werkgroep is voorspoedig te 
werk gegaan en de eerste uit-
zettingen zijn al gerealiseerd.
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Om ervoor te zorgen dat er op een 
correcte manier wordt gevist, 
zijn er veel regels en voorwaar-

den die gehandhaafd moeten worden. In 
Limburg gebeurt dit onder andere door 
de Groene Brigade die namens Sportvis-
serij Limburg toezicht houdt op enkele 
moeilijk bereikbare plaatsen langs het 
water en zogenaamde ‘hotspots’. Daar-
naast controleren BOA’s van terreinbehe-
rende instanties in hun eigen gebieden 
en wordt er regelmatig samengewerkt 
met gemeentelijke BOA’s en de politie. 
Ook heeft Sportvisserij Limburg vrijwil-
lige controleurs die controleren op haar 
wateren. 

LEVENDE AASVIS
Toch zijn er nog altijd vissers die zich niet 
aan de regels houden. Ton Cuppens van 
de Groene Brigade betrapt bijvoorbeeld 
regelmatig sportvissers die levende aas-
vissen gebruiken, ondanks dat de boete 

hiervoor € 370,- bedraagt. “Vorige week 
had ik nog iemand te pakken die met le-
vende grondels viste. Na verloop van tijd 
leer je zulke situaties te herkennen. Dan 
kun je al aan de dobber zien of er levend 
aas aan zit”, zegt hij terwijl de controle-
boot langs een camping aan een Maas-
plas vaart. Ze spotten een Duits stel dat 
met vier hengels verspreid over twee 
rodpods vist. Het duo gebruikt kleine vis-
jes als aas, maar na inspectie blijkt het 
dode vis te zijn. Omdat verder alle papie-
ren in orde zijn, wordt de surveillance-
tocht voortgezet. 

VISPLANNER
Cuppens zegt dat het door de vele regels 
en voorwaarden soms lastig is om uit te 
vinden waar wat wel en niet mag. Met 
name toeristen hebben weleens moei-
te om de juiste bronnen en vertalingen 
te vinden van de regels. Gelukkig maken 
www.fishinginholland.nl en de VISplan-

Op een onstuimige en regenachtige herfstdag ne-
men de Groene Brigade en Natuurmonumenten ons 
mee op een surveillancetocht over de Maas en 
Maasplassen. Het biedt ons een verfrissende blik op 
de actuele uitdagingen op het gebied van controle 
en handhaving. 
TEKST EN FOTOGRAFIE: BEN WILLEMS

De Roer is een prachtige Limburgse rivier waar 
dankzij inspanningen van de sportvisserij en 
Waterschap Limburg de waterkwaliteit sterk is 
verbeterd. Ook is de zalm opnieuw geïntrodu-
ceerd en is fors geïnvesteerd in de vispassage bij 
de ECI centrale in Roermond. Voor nog meer 
verbeteringen in dit Natura 2000-gebied is nu 
het project ‘Loodvrij Vissen’ gestart.
TEKST: CINDY LEMMENS

CONTROLEREN OP 
KAMPEEROVERLAST

ROER OMGOOIEN 
DOOR LOODVRIJ VISSEN

ner alles een stuk gemakkelijker. De 
VISplanner wordt dan ook sterk gepro-
moot langs de waterkant door de BOA’s 
en controleurs. “Maar sommige sport-
vissers interpreteren de regels ruim of 
zetten ze naar hun eigen hand”, zegt de 
BOA. “Bijvoorbeeld bij regels met be-
trekking tot looprechten. Als je ergens 
mag vissen, betekent dat niet dat je zo-
maar overal mag komen. Zeker niet als 
het om privéterrein gaat.”

INFORMATIEVOORZIENING
Ook Ton Cuijpers, BOA van Natuurmo-
numenten, geeft aan dat sportvissers 
soms voor overlast zorgen in hun na-
tuurgebieden: “Wij komen veel buiten-
landse maar ook Nederlandse vissers 
tegen langs de waterkant die niet seri-
eus met het vissen bezig zijn. Die zijn 
meer aan het kamperen of feest aan 
het vieren.” Terreinbeherende organi-
saties worden hierdoor kritischer over 
onder andere het nachtvissen. Gerard 
Heijthuisen, portefeuillehouder Con-
trole en Handhaving bij Sportvisserij 
Limburg, merkt dit ook. “Toeristen zijn 
welkom, maar ze moeten wel goed we-
ten welke regels hier gelden voor sport-
vissers. Zowel Sportvisserij Nederland 
als de federaties zijn daarom bezig hun 
informatievoorzieningen voor toeris-
ten te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld de 
website ‘Fishing in Holland’ gelanceerd. 
Er ligt voor Sportvisserij Limburg een 
grote uitdaging om het groeiende toe-
risme in de provincie goed te blijven fa-
ciliteren.” 

Op pad met de Groene Brigade en 
Natuurmonumenten.

>> DOE MEE
Wil jij meedoen aan deze proef en ook loodvrij vissen in de Roer? 
Kijk dan voor meer informatie op loodvrijvissen.nl.

In maart is begonnen met het project ‘Loodvrij vissen in de 
Roer’. Het is de eerste grootschalige proef met loodvrij vis-
materiaal in Nederland. VBC Roer biedt met hulp van Water-

schap Limburg en leverancier Modified Materials loodvrije pro-
ducten aan voor de prijs van lood, om op deze manier samen het 
gebruik van lood tegen te gaan. Daarnaast hebben 550 vissers via 
hun vergunning een gratis monster ontvangen. Het projectplan 
‘Loodvrij vissen in de Roer’ werd genomineerd voor de Waterin-
novatieprijs en kreeg een eervolle vermelding. 

GIFTIG
Lood wordt door de grote meerderheid van sportvissers niet als 
een probleem gezien. Toch is het erg slecht voor het milieu. Thijs 
Belgers, initiatiefnemer vanuit VBC Roer: “Lood is een giftig, 
zwaar metaal. In benzine en verf is lood al jaren verboden, jagers 
schieten met loodvrije munitie en schutterijen gebruiken lood-
vangers. De sportvisserij is echter nog steeds een grote gebruiker 
van lood in de vorm van werpgewichten en voor het uitloden van 
dobbers. Lood dat in het water achterblijft, kan daar corroderen 
en giftige loodverbindingen afgeven aan het milieu.”

GROOTSTE BRON
“Daarnaast kan het meekomen met baggerspecie en zo in de bo-
dem terechtkomen”, vervolgt Belgers. Het is volgens hem een niet 
te onderschatten probleem. “Iedere sportvisser verliest weleens 
een stuk lood, maar bij sommige technieken als 'drop off' syste-
men, of bij het vissen op risicovolle plekken kan het verlies oplo-
pen tot tientallen stuks per visser per jaar. Er zijn in Nederland 
ongeveer 1 miljoen sportvissers, en samen verliezen ze 524.000 
kilo lood per jaar. Daarmee is de sportvisserij de grootste bron van 
lood in ons water. Dit staat zelfs vermeld in de Emissieregistratie 
Vislood van Deltares.”

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
Eurotackle in Roermond en JD Floats in Melick helpen met het 
verkopen van de loodvrije materialen. In deze winkels vind je 
loodvrije voerkorven, wartellood en karperlood in verschillende 
gewichten. Deze zijn gemaakt op basis van in water biologisch af-

breekbaar materiaal. De gewichten zijn daardoor niet schadelijk 
voor het milieu. Thijs Belgers signaleert, nu het project een aantal 
maanden loopt, dat circa 30% van de vissers langs de Roer lood-
vrij vist. “Het helpt om mensen die met lood vissen daarop aan te 
spreken. Er is vooralsnog echter geen harde verplichting om lood-
vrij te vissen.”

MINDER POPULAIR
Helaas blijft de verkoop van het gesubsidieerde loodvrije mate-
riaal sterk achter bij de verwachting. Nog steeds worden er meer 
loodhoudende materialen verkocht dan loodvrije. De prijs voor 
loodvrije producten kan komend jaar gelukkig hetzelfde blijven 
als bij lood. “De prijs blijkt doorslaggevend te zijn en bepaalt voor 
90% de keuze, dus het is fantastisch dat we het kosten-neutraal 
kunnen maken. Dat bevordert de overstap naar loodvrij materi-
aal.” De loodvrije producten worden aan de hand van suggesties 
van vissers en winkeliers verder verbeterd en het assortiment 
verder verbreed. “Dat vormt een basis voor groei.” 

Thijs Belgers, initiatiefnemer ‘Loodvrij vissen in de Roer’.

Er zijn steeds meer lood-
vervangers verkrijgbaar.
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H SV Wijnandsrade staat in de om-
geving bekend om haar twee vis-
rijke vijvers. In de Kasteelvijver 

– met prachtig uitzicht op de kerk en de 
motte – kan praktisch iedereen een visje 
vangen. “Als je geen vis vangt bij de Kas-
teelvijver, lig je waarschijnlijk te slapen. En 
zelfs dan heb je kans op een aanbeet”, zegt 
Simons lachend. Bij de kleinere gemeente-
vijver is de visserij wat uitdagender. 

HULP VAN FEDERATIE
Drie jaar geleden was het vangen van vis 
niet de enige uitdaging. Nadat het vorige 
bestuur besloot het stokje over te dragen, 
moest het nieuwe bestuur zich al snel over 
enkele grote uitdagingen buigen. Zo was 
bijvoorbeeld de huurovereenkomst van 
de gemeentevijver verlopen. “De federatie 
heeft ons fantastisch geholpen om nieuwe 
statuten op te stellen en ons begeleid in 
het contact met de notaris en de gemeen-

Liefde gaat door de maag en eten verbindt. Dat weet 
niemand beter dan Walter Simons (62), voorzitter van 
HSV Wijnandsrade. De vereniging heeft de afgelopen 
drie jaar een enorme groei doorgemaakt. Dit was 
zonder de grote inzet van vrijwilligers niet mogelijk 
geweest. Maar hoe komt een kleine vereniging aan 
zoveel enthousiaste vrijwilligers?
TEKST: CINDY LEMMENS

LIMBURGSE 
VLAAI VERBINDT 
VRIJWILLIGERS

HET PERSOONLIJKE VRIJWILLIGERSBELEID 
VAN HSV WIJNANDSRADE

te. We kregen onze vijver terug en konden 
weer naar hartenlust vissen, een grote 
wens van de leden. We zijn hier nog steeds 
erg dankbaar voor en kunnen altijd bij de 
federatie terecht.” 

JEUGDLEDEN
Er is veel veranderd in drie jaar. De ver-
eniging had in 2014 nog geen jeugdleden. 
Momenteel is dit aantal gegroeid naar 14 
zeer enthousiaste jeugdleden, ook van ver 
buiten Wijnandsrade. Simons: “Als het ze 
regelmatig lukt om een mooie vis te van-
gen, raken ze steeds enthousiaster. We be-
geleiden de jeugd zo goed mogelijk, zodat 
ze lang blijven vissen. Het geeft veel vol-
doening om met het schepnet te helpen of 
even een vangstfoto voor ze te maken.”

ENORME GROEI
De vereniging heeft daarnaast 29 volwas-
sen leden. Dit brengt het totale ledenaan-

tal op 43 vissers. “Voor onze vereniging is 
dat een enorme groei in relatief korte tijd. 
En we zitten nog altijd in de lift. We mo-
gen dus echt niet klagen!” Simons vist al 
ruim vijftig jaar en is veel rond de vijvers 
te vinden, altijd aan de slag voor de vereni-
ging. Zo heeft hij de cursus Controle Sport-
visserij gevolgd bij Sportvisserij Limburg. 
Daardoor kan hij ook bij het verenigings-
water controleren en blijft de vijver er net-
jes uitzien. “Maar we kunnen het niet zon-
der de hulp van vele vrijwilligers.”

HANDEN UIT DE MOUWEN
Zo heeft de vereniging onlangs enkele ge-
vaarlijke plekken in de beschoeiing aange-
pakt. “Er stonden nog paaltjes met spitse, 
uitstekende punten. Hartstikke gevaarlijk, 
zeker voor de jonge vissers.” Samen met 
de vrijwilligers werden de handen uit de 
mouwen gestoken om er weer een mooie 
en veilige vijver van te maken. Maanden-

lang werd er iedere woensdag en zater-
dag hard gewerkt. “Op woensdag was er 
een vaste groep van zes tot acht vrijwilli-
gers en op zaterdag hielpen zelfs 10 tot 20 
mensen. De sfeer zat er altijd goed in en er 
kwamen ook jeugdleden meehelpen. Bij 
ons helpen niet alleen de ouwe lui”, lacht 
Simons.

HELPENDE BUURTGENOTEN
Er kwamen zelfs niet-vissende mensen 
uit de buurt een handje meehelpen bij het 
aanpakken van de beschoeiing. “Ze kwa-
men uit zichzelf vragen of ze een bijdrage 
konden leveren. Het leek hen een leuke 
groep en ze vonden het er gezellig uitzien. 
Omdat het inderdaad erg gezellig was, 
kwamen er steeds meer bewoners een 
handje helpen.” De buurt geniet ook van 
het eindresultaat. “Er komen nu veel men-
sen uit de buurt langs de vijver wandelen 
en een praatje met de vissers maken. Ze 

vinden het echt een vooruitgang.”

ZELFGEBAKKEN VLAAI
De goede sfeer en behulpzaamheid komt 
vooral door het vrijwilligersbeleid van 
HSV Wijnandsrade. “Je moet als bestuur 
laten zien dat je de inzet van vrijwilligers 
waardeert. Je kunt ze niet steeds optrom-

melen en je er dan snel vanaf maken met 
‘bedankt en tot de volgende keer’. Mijn 
achtergrond als bakker hielp natuurlijk. Ik 
bakte zelf altijd verse vlaaien voor tijdens 
de koffiepauzes.” Rond half één werd er ge-
zorgd voor warm eten. “Ook dat was altijd 
weer een succes. Na afloop van een project 
vroegen sommige vrijwilligers zelfs gek-
scherend of ze niet toch nog iets konden 
doen: ‘Maar Walter, hoe moeten we nu aan 
lekker eten komen?’” 

VEEL ACTIVITEITEN 
Ook bij andere activiteiten van de vereni-
ging komen vrijwilligers helpen. “Tijdens 
de algemene ledenvergadering van Sport-
visserij Nederland wonnen we een Meet 
& Greet met Ed Stoop van Vis TV. We heb-
ben hier een hele leuke visdag omheen 
georganiseerd.” De vereniging heeft ook 
actief meegedaan aan de Nationale Hen-
geldag en in samenwerking met Sport-
visserij Limburg diverse vislessen en vis-
excursies georganiseerd voor groep 8 van 
bassischool St. Stefanus uit Wijnandsrade. 
Iedere vrijwilliger begeleidde een tweetal 
kinderen. En natuurlijk was er voor de kin-
deren en vrijwilligers vlaai. “We zijn ape-
trots op onze vrijwilligers en hebben veel 
respect voor ze. Het is bijna onvoorstelbaar 
waar zo een kleine gemeenschap zo groot 
in kan zijn. Chapeau!” Dat moet toch bijna 
wel gevierd worden met een lekker stuk 
Limburgse vlaai.

Jong en oud aan de waterkant in Wijnandsrade.

Met hulp van vrijwilligers én buurtgenoten is de beschoeiing van de verenigingsvijver vervangen.

Zelfgebakken, 
verse Limburgse 

vlaai tijdens de kof-
fiepauze is een ver-

bindende factor 



>> HÉT                  .NL34

>> ACTUELE INFORMATIE UIT JOUW REGIO > WWW.SPORTVISSERIJLIMBURG.NL

COLOFON REDACTIE: Cindy Lemmens > POSTADRES: Sportvisserij Limburg, Noordhoven 19a, 6042 NW Roermond > 
TELEFOON: 0475-350 053 > E-MAIL: info@sportvisserijlimburg.nl > WEBSITE: www.sportvisserijlimburg.nl > FACEBOOK: sportvisserijLB

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkie-
zingen. Dat lijkt nog ver weg, maar politieke partijen 
schrijven nu al hun verkiezingsprogramma’s. Ge-
meentelijk beleid kan grote invloed hebben op het 
visplezier. Hoog tijd dus om alvast met je vereniging 
in actie te komen. HSV De Forel uit Reuver geeft het 
goede voorbeeld.
TEKST: CINDY LEMMENS

HSV DE FOREL IN ACTIE VOOR 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

D e gemeenteraad beslist over hele 
praktische zaken waar de hen-
gelsport voordeel of juist nadeel 

bij kan hebben. “Wij willen als vereniging 
graag uitbreiding van de vijver en een vas-
te wateraansluiting op het waterleiding-
netwerk realiseren. Daar hebben we de 
hulp en steun van de gemeente bij nodig”, 
aldus Jos Muisers, voorzitter van HSV De 
Forel in Reuver. “Wij hebben in het verle-
den positieve contacten met de gemeente 
gehad. Zo hebben we een investeringssub-
sidie gekregen voor het repareren van het 
dak van ons clubgebouw, dat door vanda-
len vernield was en waar asbest in zat.” 
Daarnaast heeft de vereniging subsidie 
ontvangen voor het realiseren van veilige 
visplekken. 

FILMPLOEGEN
De komende verkiezingen zijn bij uitstek 
de gelegenheid om verenigingen en het 
hengelsportbelang onder de aandacht te 

brengen bij de lokale politiek. Verenigin-
gen kunnen de lokale politiek inspireren 
met de kracht van sport. Bij HSV De Forel 
zijn zelfs al filmploegen en reporters ge-
komen om het bezoek van een delegatie 
van de gemeente Beesel aan de vijver te 
komen vastleggen. “We komen zo in het 
programma ‘Blij in Beesel’ en in ‘Puik in 
Beesel’. Daardoor staan we met onze ver-
eniging echt in the picture.” 

GEMEENTE OP BEZOEK
Daarnaast kwam er een delegatie van de 
gemeente op bezoek bij de vijver om in 
kaart te brengen wat de vereniging alle-
maal doet en welke werkzaamheden daar 
bij komen kijken. “We hebben hen bijvoor-
beeld verteld over het controleren rondom 
de vijver, het bijvoeren van de vis, opruim-
acties en het onderhouden van het clubge-
bouw, maar ook over de belangrijke sociale 
functie die de sportvisserij in de gemeen-
schap heeft. Zo waren er tijdens het inter-

view voor ‘Puik in Beesel’ ook cliënten van 
de lokale zorgboerderij aanwezig.”

VOORBEELDBRIEF
Verenigingen kunnen ook de lokale poli-
tieke partijen rechtstreeks aanschrijven. 
Sportvisserij Limburg heeft hiervoor samen 
met Sportvisserij Nederland een voorbeeld-
brief gemaakt, die kan worden gebruikt om 
de hengelsport bij de lokale politiek onder 
de aandacht te brengen. NOC*NSF heeft 
daarnaast een e-zine gemaakt dat reeds 
aan alle gemeenten is gestuurd. Daarin 
wordt opgeroepen om wateren in de bui-
tenruimte en in steden geschikt te maken 
voor de hengelsport. Ook is er een hand-
leiding, flyer en infographic gemaakt over 
waarom, hoe en over welke onderwerpen 
verenigingen in gesprek kunnen gaan met 
de lokale politiek. Daarnaast worden in zo-
veel mogelijk gemeenten Sportcampagne 
Teams ingericht, die campagneacties gaan 
opzetten. Verenigingen kunnen zich hier-
bij aansluiten. Kijk voor meer informatie op 
nocnsf.nl/gr2018.  

>> JOUW VERENIGING
Komt jouw vereniging ook in actie? Geef 
dit dan door aan Sportvisserij Limburg. Zo 
kunnen we hulp bieden en kan sport-
vissen net als in Reuver op de politieke 
agenda komen te staan.

Dankzij de gemeente kon het dak van het clubgebouw worden gerepareerd. De vereniging kreeg subsidie voor het realiseren van veilige visplekken.


