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Limburg is 
onder meer een 
paradijs voor de 

vliegvisser
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Jelle Versluis, fanatiek vliegvisser, is 
vaak aan één van deze beekjes te 
vinden. De geboren Zeeuw vist al 
van jongs af aan en was in Zeeland 

vaak te vinden op de dijken en stranden 
van de Westerschelde. Nu hij in Limburg 
woont, ‘vliegt’ Jelle de provincie door. Al 
vroeg in zijn leven raakte hij besmet met 
het vliegvisvirus. “Negen jaar geleden heb 
ik leren vliegvissen van mijn schoonva-
der aan de rivier de Semois in de Belgi-
sche Ardennen. Ik ben verslaafd geraakt 
door de uitdagende techniek. Omdat ik 
de vis niet kon lokken, moest ik dichterbij 
komen. Het is continu zoeken naar vis op 
het juiste moment met het juiste vliegje.”

AANPASSEN
Vliegvissen is ook een kwestie van inspe-
len op de omstandigheden en goed om je 
heen kijken in de natuur. Hoe stroomt het 
water? Welke insecten zijn er actief op 
wat voor tijdstip? Een voordeel van vlieg-
vissen is ook dat je in een mum van tijd je 
aanbieding hebt omgebouwd. Je kunt let-
terlijk binnen één minuut overschakelen 
van voorn op snoek. Jelle heeft in het bin-
den van vliegen en streamers een hobby 
binnen een hobby gevonden. Hij maakt 
onder meer imitaties van muggenlarven, 
meivliegen, kikkers en andere beestjes. 
“Soms vind ik een paar mooie eendenve-
ren langs de waterkant waar ik dan zelf 

een streamer van bind. Kijk: deze oranje 
streamer is door mijn dochtertje gemaakt 
van een ‘Wuppie’.” Tijdens het vliegvis-
sen neemt Jelle de omgeving in zich op en 
geniet hij met volle teugen. “Vliegvissen 
is voor mij een aaneenschakeling van ge-
luksmomentjes: het één zijn met je hen-
gel, de elastische zwiep van de lijn. Voor 
even denk ik dan niet aan die vergadering 
op mijn werk. Je moet even niets.”

FAVORIETE VISSOORTEN
Jelle vist op werkelijk alles wat op het be-
treffende moment in de rivier of beek 
zwemt. “Bonefish uit de Caribbean lijkt 
me leuk om nog eens te vangen, maar als 

ik moet kiezen 
ga ik toch voor 
een Nederlandse 
zalm – het liefst 
op mijn eigen stek 
in de Maas. Dat zegt mij 
meer én dan weet ik zeker dat de water-
kwaliteit in mijn omgeving verbetert.” Dat 
vliegvissen soms nog een oubollig imago 
heeft waarbij mensen direct denken aan 
mannen met een geruite jas, pet en pijp, 
vindt Jelle vergelijkbaar met golfen. “Wat 
vroeger voor de elite was, wordt nu toe-
gankelijker. Iedereen kan vliegvissen, ook 
zonder ingewikkelde technieken of dure 
hengels. Tenkara – een Japanse discipline 

>> VLIEGVISPARADIJS
De mogelijkheden voor vliegvissers zijn in Limburg ongekend. Van snelstromend water 
bij de stuw van Borgharen tot kleine beekjes verspreid door de provincie. Ook de Maas 
biedt volop variatie. Snelstromende stukken worden afgewisseld door ondiepe en luwe 
trajecten waar je met de vlieg gericht op voorn, karper en zelfs meerval kunt vissen. 
Door heel Limburg meanderen prachtige beekjes, waaronder enkele pareltjes met een 

gevarieerde visstand. Hier maak je kans op kopvoorn, roofblei, barbeel en zelfs forel. 
Kijk wel in de VISplanner van Sportvisserij Nederland waar je precies mag vissen.

– valt bijvoorbeeld ook onder het 
vliegvissen. Dat doe je alleen met 

een stok, lijntje en vlieg. Simpeler 
wordt het niet! Het werpen en aan-

slaan vergt enige oefening maar de rest 
valt reuze mee. Mijn advies aan beginnen-
de vliegvissers: begin gewoon en laat je 
goed voorlichten. Lid worden van één van 
de vele Facebookgroepen kan ik ook aan-
bevelen, bijvoorbeeld van ‘Vliegvissen Tips 
& Trucs’. Zoek daarna iemand die je mee 
wil nemen naar het water en een nieuwe 
verslaving is geboren.”

TOEKOMST GEGARANDEERD
De toekomst voor het vliegvissen in Lim-

burg oogt veelbelovend, net zoals alle 
andere takken van hengelsport. Cruci-
aal is dat we meegroeien in de maat-
schappij en daar ook wat voor blijven 
betekenen. Qua sportvisserijmogelijk-
heden in de provincie is her en der nog 
winst te behalen en daar maakt Sport-
visserij Limburg zich dan ook hard voor, 
mét resultaat. Zo zijn op 5 juni van dit 
jaar De Geleenbeek en Vloedgraaf aan 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren toegevoegd – beiden inte-
ressante stekken voor de vliegvisser. De 
toekomst voor de sportvisserij in Lim-
burg lijkt hiermee gegarandeerd. 

Jelle bouwt onder meer streamers van zelf gevonden eendenveren.

Van muggenlarven tot meivliegen.

De creatie van Jelle’s dochtertje.

Limburg staat bekend om de rivier de Maas en zijn Maasplassen, waar met name 
het vissen op karper, meerval, roofblei en snoekbaars veel aandacht krijgt. Maar 
vergeet ook de talrijke beekjes niet. Limburg is een waar sportvissersparadijs!
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

‘VLIEGEND’ 
DOOR LIMBURG

‘Werpen en 
aanslaan vereist 
enige oefening, 

maar is een kwestie 
van timing – de rest 

valt reuze mee!’
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Voor Walter Simons (65) is het da-
gelijkse kost: om 06.00 uur ‘s 
morgens staat de voorzitter al 
aan de vijver – soms om een put 

te laten doorstromen, een andere keer voor 
het bijvoeren van de vissen of om de aal-
scholvers in de gaten te houden. Soms gaat 
hij alleen op zijn scootmobiel, maar vaker 
brengt zijn vrouw Finy hem met de auto. 
In weer en wind, storm of regen. Het stel is 
onafscheidelijk en gaat ieder jaar nog sa-
men naar Frankrijk om op karper te vissen.

BRONWATER
Het water van H.S.V. Wijnandsrade bestaat 
uit twee vijvers: de grote kasteelvijver en 
de vrij recentelijk aangelegde gemeentevij-
ver, waarvan de laatstgenoemde over een 
uitstekend bestand aan karper, witvis en 
baars beschikt. De aalscholverproblema-
tiek – die hier ook parten speelt – is aange-
pakt met het plaatsen van een houten af-
rastering, die tevens als paaiplaats dient 
voor de vissen. De vijver beschikt over twee 

prachtige houten steigers waarvan er één 
rolstoelvriendelijk is. De kasteelvijver, 

de grootste van de twee, herbergt 
ook de nodige witvis maar staat 

vooral bekend om zijn mooie be-
stand aan karper en een paar 
fraaie koikarpers. De visplaat-
sen zijn hier prettig en ruim. Het 

water van beide vijvers komt van 
een natuurlijke bron en stroomt 

via een bovenloop de kasteelvijver 
binnen. Via een grote buis gaat het ver-

der naar beneden waar het uiteindelijk uit-
komt in de gemeentevijver. Overtollig wa-
ter stroomt middels een overloop weg via 
de Wijnandsraderbeek, waarmee het wa-
terpeil eenvoudig te reguleren is. Door de 
goede doorstroming is de waterkwaliteit 
uitstekend en dat is waar de vissen zich 
prettig bij voelen.

JEUGD
De vijvers van H.S.V. Wijnandsrade zijn 
goed toegankelijk voor ouderen, minder va-
liden én voor jeugd. Als het even kan staat 
Walter klaar voor de kinderen die graag 
eens een hengel uit willen gooien. “Een 

Hengelsportvereniging Wijnandsrade viert over twee jaar haar zestigjarig be-
staan. Deze unieke hengelsportvereniging staat letterlijk midden in de samen-
leving dankzij de centrale ligging van de twee vijvers in het dorp. Sportvisserij 
Limburg nam een kijkje achter de schermen met voorzitter Walter Simons.
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

hengeltje is vaak de eerste stimulans en 
als ze dan ook nog beet krijgen, zijn ze ver-
kocht”, weet Walter. “De kinderen die het 
leuk vinden, zie je snel weer terug aan de 
vijver en worden vaak jeugdlid. Wally, heb je 
maden?, hoor ik dan vaak.” Walter haalt ook 
zelf veel voldoening uit het begeleiden van 
vissende jeugd. Ter ere van het zestigjarig 
bestaan zal de vereniging in 2023 speciale 
jeugdactiviteiten organiseren, waaronder 
de ZomerVISkaravaan. “We zijn al gestart 
met de voorbereidingen”, verzekert Walter.

BIJVOEREN EN UITZETTEN
H.S.V Wijnandsrade is één van de vele hen-
gelsportverenigingen in Limburg die ge-
bruikmaakt van de subsidie voor het bij-
voeren van Sportvisserij Nederland en 
federatie. Walter is er zeer over te spreken. 
“Het bijvoeren zorgt voor actievere vissen, 
goede vangsten en tevreden leden. Vissterf-
te komt nauwelijks voor, want de vissen 
zijn dankzij het bijvoerproject een stuk vita-
ler. Toevallig heb ik net het onderzoeksrap-
port van karperdokter Mark Breedveld ont-
vangen”, verklaart Walter met een kleine 
twinkeling in de ogen. Als voorzitter is hij 
zeer begaan met de vis en zuinig op de vij-
ver. “Voorlopig zwemt er genoeg en is de vis 
gezond, maar straks gaan we bespreken of 
er nieuwe vis wordt uitgezet. Alles gebeurt 
hier met beleid.”

SAMENWERKING
Walter koestert de goede band tussen zijn 
vereniging en de gemeente. “Dat contact is 
belangrijk voor de sociale controle, het on-
derhoud aan onze vijver en alle activitei-
ten”, legt hij uit. Omdat Walter elke dag wel 
druk is met ‘zijn’ vereniging, is hij blij met 
de hulp van de talrijke vrijwilligers. “Het 
geeft altijd weer ontzettend veel voldoe-
ning als een evenement tot een goed ein-
de is gebracht.” Over de slotvraag hoe hij 
de toekomst van de vereniging ziet, moet 
de voorzitter even denken. “Op dit moment 
heb ik al ons materiaal – van stokken, em-
mers en netten tot voer – nog thuis in een 
kamertje opgeslagen. Daar kan ik het nog 
maar amper kwijt. Dus ja, een eigen clubge-
bouw, dát is mijn droom!”

PORTRET:
H.S.V. WIJNANDSRADE

De 
kasteelvijver 

herbergt ook de 
nodige witvis, maar 
staat vooral bekend 

om zijn mooie 
bestand aan 

karper 
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VISSEN MET 
STICHTING MENSWEL
Wat heeft een mens nodig voor een fijn leven? Voldoende beweging, mensen om je heen, hulp als het 
nodig is en de begeleiding om dat allemaal mogelijk te maken. In de regio Echt-Susteren, Roerdalen 
en Maasgouw maakt één organisatie zich op al die punten sterk: Stichting Menswel.
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE > FOTOGRAFIE: LORAINE BODEWES

Als het gaat om gezond en verantwoord leven – voor 
jong én oud – en om beweging, naschoolse opvang, 
sportprojecten, ouderenhulp en jongeren-coaching 
kom je in de Limburgse regio Maasgouw uit bij 

Stichting Menswel. “Het verbinden van mensen in de regio is 
wat deze stichting sterk maakt”, aldus combinatiefunctiona-
ris Mart Coolen van de stichting. Buiten Menswel om is Mart 
bevoegd gymleraar en organiseert hij naschoolse activiteiten 
voor de jeugd, waaronder buitenactiviteiten als sportvissen.

LOKAAL ONDERNEMEN
Via-via kwam Mart in contact met Jan Tinnemans, die een 
scheepswerf in Maasbracht heeft en de derde generatie van 
een familiebedrijf vertegenwoordigt. Jan vist al van kinds af 
aan en dat is één van zijn redenen om de fabricatie van boten – 
waaronder diverse sportvisboten – voort te zetten. Eigenlijk is 
de hele familie Tinnemans verbonden met water. De vorig jaar 
overleden oom van Jan was voorzitter van de plaatselijke hen-
gelsportvereniging I.P.I.V.I. (Ik Pik Ieder Visje In) en ook Jan zelf 
was al van kinds af aan lid van de vereniging en altijd betrok-

SAMENWERKING
Sportvisserij Limburg juicht jeugdactiviteiten toe en werkt daar-
om graag samen met organisaties zoals Stichting Menswel. “Alle 
activiteiten van deze stichting zijn lokaal en laagdrempelig. Het 
zijn snelle, simpele en lokale acties, gestimuleerd door enthousi-
aste vrijwilligers”, aldus Medewerker Projecten en doelgroepen-

ondersteuning van Sportvisserij Limburg Andres de Rouville. 
“Daar werken we als federatie graag aan mee.”

EXTRA VIS
“Kinderen willen maar één ding: beet krijgen!”, bezweert Jan. 
Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij daarom een verse la-
ding windes, kruiskarpertjes en zeelt gekocht en uitgezet. Om-
dat het in juli sowieso druk is met jeugdevenementen – zoals 
de ZomerVISkaravaan van Sportvisserij Nederland – was ex-
tra vis welkom. Het resultaat is vanaf het begin te merken: de 
dobbers duiken onder en de topjes van de feederhengels slaan 
krom. Gestaag groeit het aantal blije gezichtjes aan de water-
kant en ook begeleider Mart heeft de grootste schik. Zijn laat-
ste ervaring met een vis dateert uit zijn eigen jeugd. “Ik kan 
me nog goed herinneren hoe een snoek in mijn vinger beet.”

NATUUREDUCATIE VOOR KINDEREN
Mart legt uit dat bij naschoolse opvang een hoop komt kijken. 
Om de jeugd achter de gameconsole vandaan te houden, orga-
niseert hij met Stichting Menswel in de zomer buitenactivitei-
ten: voetballen, basketballen en nu dus ook vissen. Dat laatste 
is volgens Mart een unieke kans om kinderen op speelse wijze 
met de natuur te laten kennismaken. De samenwerking met 
Sportvisserij Limburg en een enthousiaste hengelsportvereni-
ging als I.P.I.V.I. stemt hem blij: “De natuur moeten we koeste-
ren – ook met het oog op de toekomst – en dat kunnen we nu 
samen op een leuke manier aan kinderen meegeven”, legt hij 
uit. Jan straalt, hij krijgt hier zichtbaar energie van. “Ik zie al-
leen maar blije gezichten. Daar doe je het voor!”

ken bij verenigingsactiviteiten. Inmiddels heeft hij de voorzitters-
hamer van zijn overleden oom overgenomen en organiseert hij 
aan de plaatselijke vijver in Maasbracht veel evenementen voor 
de jeugd.

VAN EENDENVIJVER TOT VISPAREL
“Voorheen was dit een lage eendenvijver met een dikke laag slib, 
wat eendjes, kikkers en een enkele verdwaalde giebel”, schetst Jan 
de situatie ter plaatse. Inmiddels is de vijver door de gemeente 
Maasbracht en met hulp van Sportvisserij Limburg tot een ware 
visparel omgetoverd. Het gehele water is opgehoogd, beplant, er 
zijn paaiplaatsen gecreëerd en hardhouten steigers geplaatst. Het 
visbestand is aangevuld met kruiskarper, zeelt, voorn en winde. 
Door de unieke ligging van de vijver (midden in een woonwijk) is 
het tevens een ontmoetingspunt voor families en kinderen uit de 
buurt geworden. Kinderen komen er vaak voor het eerst in con-
tact met een hengel, dobber en vis.

JAN TINNEMANS (VOOR-
ZITTER VAN HSV I.P.I.V.I): 
‘IK ZIE ALLEEN MAAR 
BLIJE GEZICHTEN – DAAR 
DOE JE HET VOOR!’ 
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SPORTVISSERIJ LIMBURG 
WERKT AAN NIEUW 
CALAMITEITENPLAN

Sportvisserij Limburg heeft de afgelo-
pen maanden een uitgebreide evaluatie 
gemaakt naar aanleiding van de recen-
te overstromingen in de provincie. Veel 
bleek als zeer positief te zijn ervaren, 
maar er kwamen ook knelpunten naar 
boven. Een duidelijk calamiteitenplan 
is onmisbaar gezien de verwachting dat 
overstromingen en droogte vaker voor 
gaan komen.
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE >  
FOTOGRAFIE: SPORTVISSERIJ LIMBURG

Het opzetten en uitvoeren van een 
calamiteitenplan heeft heel wat 
voeten in de aarde, waarbij Sport-

visserij Limburg het redden van vis uit 
benarde situaties centraal stelt. Nieuwe 
technische hulpmiddelen zijn daarbij on-
misbaar en social media vormen een be-
langrijk wapen, zo bleek na de laatste 
overstroming. In de Facebookgroep SOS 
Limburgse Vissers die werd opgericht, 
bleven dagenlang meldingen binnenko-
men. Drones bleken een uitstekend mid-
del om gebieden in kaart te brengen en 
vis in nood op te sporen. Deze meldingen 
kwamen vaak ook weer bij SOS Limburgse 
vissers terecht en werden uiteindelijk di-
gitaal verwerkt en gepubliceerd. Met het 
computerprogramma Arcgis kregen wate-

ren een kleurcode met een daaraan gekop-
pelde status. Paars stond bijvoorbeeld voor 
vis in nood, geel voor nog te controleren 
en groen voor afgehandeld.

HULP UIT HEEL NEDERLAND
“Vanuit het hele land hebben mensen ons 
geholpen. Dat was ontzettend fijn”, aldus 
Andres de Rouville van Sportvisserij Lim-
burg. “Elke melding namen we serieus, 
al was het alleen maar omdat mensen 
de moeite hadden genomen om een hel-
pende hand te bieden.” Sportvisserij Lim-
burg kreeg bij de reddingsacties ook hulp 
van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij 
Oost-Nederland en Sportvisserij Zuidwest 
Nederland, die hun calamiteitenteams en 
BOA’s naar Limburg stuurden.

NIEUW CALAMITEITENPLAN
Naast alle moderne hulpmiddelen zoals 
drones en social media als Facebook was 
ook het al eerder opgezette calamiteiten-
team van Sportvisserij Oost-Nederland 
met een zegen en elektrovisserij heel erg 
nuttig. In een latere fase heeft Waterschap 
Limburg ook nog veel vis uit drooggeval-
len poelen en bekkens kunnen redden. 
Snel communiceren met de juiste instan-
ties zal bij soortgelijke situaties in de toe-
komst alleen maar belangrijker worden. 
Daarom werkt Sportvisserij Limburg op dit 
moment aan een nieuw calamiteitenplan. 
Duidelijke communicatie, korte lijnen en 
snelle hulp zijn daarin het uitgangspunt.

Op zoek naar achtergebleven vis.


