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MEEVISSEN  
OP PERUAANSE 
PIRANHA’S
EN OP VOORNTJES  
IN MAASBRACHT
Ruim 1.200 vrouwen hebben een VISpas van een bij 
Sportvisserij Limburg aangesloten vereniging – een 
respectabel aantal dat gestaag groeit. Cindy Lemmens, 
communicatiemedewerker bij Sportvisserij Limburg, 
voegde zich onlangs bij deze ‘visvrouwen’. Met gebruik 
van de MeeVIStoestemming nam ze haar goede vriendin 
Rianne mee naar de waterkant. 
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

N adat ik al vijf jaar als niet-
sportvisser voor Sportvis-
serij Limburg werkzaam 
was geweest en talloze 
sportvissers vol passie over 

hun hobby had horen praten, vond ik het 
tijd ook eens zélf te leren vissen. Dit om de 
hengelsport nog beter te kunnen vertegen-
woordigen. Met de aanschaf van een VISpas 
bij HSV Wijnandsrade én een feederhengel 
voegde ik de daad bij het woord.

PERUAANSE PIRANHA’S
Op mijn eerste avontuur nam ik mijn vrien-
din Rianne mee, die eigenlijk al geen echte 
‘visleek’ meer was. Samen met haar Peru-
aanse vriend Jan had ze afgelopen zomer 
zijn thuisland bezocht, nadat ze er zelf ruim 
een half jaar had gewoond en daar Jan had 
leren kennen. Tijdens hun zomertrip be-
zocht het tweetal Jan’s familie en reisden ze 
door de Amazone. “Daar joegen we onder 
meer op tarantula’s, overnachtten we mid-

denin de jungle in een hutje en visten we op 
piranha’s”, vertelt Rianne mij trots na thuis-
komst in Nederland. “Vanuit een houten 
bootje visten we in een bruine rivier mid-
denin de Peruaanse jungle met een simpele 
bamboehengel. Voor mij was dat geavan-
ceerd genoeg omdat ik nog nooit een hen-
gel vast had gehad. Als aas gebruikten we 
stukjes kip of piranha. Ik vond het best eng 
omdat ze heel goed beten”, zegt ze lachend.

UITNODIGING
Dat Rianne haar avontuur in Peru kan na-
vertellen, blijkt mede te danken aan de goe-
de instructies van de gids. Hij leidde het 
tweetal naar de perfecte visplekken en hielp 
een handje tijdens het vissen. “Geduld bleek 
niet mijn grootste talent, maar gelukkig vin-
gen we al snel een aantal piranha’s”, aldus 
Rianne. “Die hebben we ook meegenomen, 
in olie gebakken en opgegeten. Ze smaakten 
bijzonder goed.” Na haar stoere reisverhalen 
te hebben gehoord, besluit ik Rianne uit te 

nodigen voor een dagje vissen in het mooie 
Limburg. “Eerst moest ik daar wel om la-
chen, maar later dacht ik: waarom ook niet? 
Zelf zou ik waarschijnlijk niet op het idee 
zijn gekomen”, blikt Rianne terug.

MAASBRACHT
Als decor voor onze visdag kies ik Maas-
bracht, dat nauw verbonden is met de Maas 
en waarvan de haven een prachtige setting 
biedt. Bovendien staat dit water in de Geza-
menlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 
waardoor VISpashouders zoals ik er mogen 
vissen; de MeeVIStoestemming voor  
Rianne geldt er dus ook. “Wat een mooie 
plek en wat leuk om zo tussen de boten te 
vissen”, zegt zij goedkeurend bij aankomst 
op de stek. “Dat is wel anders dan dat bruine 
water in Peru. Hier zie je zelfs af en toe vis 
langs zwemmen.”

VIS NA VIS
Mijn collega Ben Willems, adviseur en te-

vens VISmeester bij Sport-
visserij Limburg, blijkt bereid 
om Rianne en mij te bege-
leiden tijdens onze visdag. Zo 
wordt de kans op een succesvolle 
dag een stuk groter. Rianne krijgt een pen-
hengel van Ben te leen en zelf test ik mijn 
gloednieuwe feederhengel. Na het mengen 
van het voer blijken de maden niet echt fa-
voriet bij Rianne. “Gadver, die raak ik dus 
echt niet aan!”, roept ze terwijl de beestjes 
driftig krioelden in een bakje. Ik kom niet bij 
van het lachen. En dat heeft dan op piran-
ha’s gevist… Het lachen vergaat me al snel 
wanneer Rianne na een korte instructie de 
ene na de andere voorn weet te vangen. Die 
wil eerst nog geen vissen vasthouden, maar 
zet de voorns uiteindelijk moeiteloos zelf te-
rug. Rianne’s vangsten leiden me dusdanig 
af dat ik mijn eigen hengel compleet ver-
geet en onbewust een grondel vang. “Wat 
een kleintje”, zegt mijn vriendin terwijl ze 
het visje bewondert. Ook het baarsje dat ik 

vervolgens vang, maakt in-
druk op Rianne. “Wat een 

gave kleuren heeft die vis.”

PUBLIEK
“Oh, we hebben publiek”, meld ik zodra ik 
merk dat een aantal voorbijgangers vanaf 
de Maasboulevard staat toe te kijken. “Dan 
moeten we maar extra ons best doen”, zegt 
Rianne. Terwijl we ogen op onze rug voelen 
branden, blijft de vis bijten. “Nou, die dames 
kunnen er wel wat van!”, zegt een manne-
lijke toeschouwer die enigszins onder de in-
druk blijkt. “Ja, dames kunnen ook heel goed 
vissen”, zegt Rianne met een knipoog.

TERUGBLIK
Na een middag lachen, gieren en brullen bij 
ieder gevangen visje, vraag ik Rianne hoe 
zij de visdag beleefd heeft. “Ik vond het een 
leuke dag in de buitenlucht en supergezel-
lig, maar ik denk niet dat ik een fanatieke 
visvrouw word. Daar heb ik simpelweg te 

>> MEEVISSEN IN DE LIFT
Hoe lastig het kan zijn om de magie van 
vissen aan niet-vissers uit te leggen, 
weet Cindy dankzij haar baan inmiddels 
als geen ander. Het kwartje valt meestal 
pas wanneer iemand heeft meegevist. 
Daarom biedt Sportvisserij Nederland de 
MeeVIStoestemming aan, waarmee je als 
VISpashouder per jaar drie personen van 
16 jaar of ouder gratis een dagje mee uit 
vissen kunt nemen.

Het jaarlijks aantal aangevraagde 
MeeVIStoestemmingen in Limburg zit 
opvallend sterk in de lift. Eind oktober 
2019 had Sportvisserij Limburg al 932 
aanvragen ontvangen, tegenover 555 in 
heel 2018. Opvallend is wel dat nog geen 
enkele sportvisser in Limburg de MeeVIS-
toestemming in 2019 vaker dan één keer 
aanvroeg. Bovenal is het fantastisch dat 
zoveel Limburgse VISpashouders iemand 
een dagje mee uit vissen nemen. Ook 
Cindy vroeg via Mijnsportvisserij.nl een-
voudig en snel de MeeVIStoestemming 
voor Rianne aan. Even de voorwaarden 
doorlezen, uitprinten en ze was klaar.

Ook jij kent vast wel iemand die een keer 
mee wil gaan vissen. Laat deze kans niet 
onbenut en vraag de MeeVIStoestem-
ming aan via www.mijnsportvisserij.nl.

weinig geduld voor. Ik vind het wel leuk 
dat we wat gevangen hebben. Ook weet ik 
nu veel beter wat er allemaal bij het vissen 
komt kijken en dat het echt veel meer is dan 
alleen een hengel vasthouden”, legt ze uit.

DÉ GELEGENHEID
Ook als iemand na een dag meevissen geen 
lid wordt van een hengelsportvereniging, 
is het goed om hem of haar zelf te laten er-
varen wat sportvissen is. Het is namelijk dé 
gelegenheid om iemand te laten zien dat 
sportvissers ook voor vissen en hun omge-
ving zorgen, dat de sportvisserij een sociaal-
maatschappelijke rol vervult en dat het bo-
venal een leuke en gezonde hobby is. Zelf 
heb ik nu een vriendin die beter snapt wat 
mijn werk betekent. Nu al die andere niet-
vissende vrienden, familieleden en ken-
nissen nog. Op een terras vlakbij onze vis-
stek toosten Rianne en ik op een geslaagde 
‘vriendinnen-visdag’.

‘Nu weet ik 
veel beter wat 
er allemaal bij 

het vissen komt 
kijken’

Rianne met een zelf gevangen Peruaanse piranha.
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H oewel hij in België woont, is Jo Mebis lid van 
HSV Visstandverbetering Maas. De Neder-
lands-Limburgse Maas beschouwt hij als zijn 
thuiswater. “Ik heb denk ik inmiddels de hele 
Maas, Grensmaas en Maasplassen bevist. Niet 

alleen op meerval en snoek, maar ook op barbeel, roofblij en 
snoekbaars. Er gaat niets boven de lokroep van het grote wa-
ter!”, aldus Jo. “Nou ja, de vangst van een grote meerval dan.” 
Zelf heeft Jo er al enkele van boven de twee meter gevangen. 
“Het drillen van een grote meerval vind ik de ultieme kick van 
de zoetwatervisserij. De kracht van zo’n beest is ongelooflijk, 
zeker wanneer die je opeens voorttrekt. Met de bellyboat of 
kajak zit je ook nog eens laag op het water. Dat geeft mij het 
ongeëvenaarde gevoel van vrijheid en avontuur.”

VEILIGHEID VOOROP
Omdat sportvissers nu eenmaal kwetsbaar zijn op het water 
– zeker in een kleine bellyboat – is Sportvisserij Limburg een 
voorlichtingscampagne gestart om extra aandacht aan veilig-
heidsmaatregelen te schenken. Zo kun je het beste niet alleen, 
maar met een vismaat op pad gaan voor het geval iemand on-
verhoopt in moeilijkheden komt en hulp nodig heeft. Stap je 
voor het eerst in je bellyboat, kies dan voor bekend en klein-
schalig water. Zorg er ook voor dat je goed zichtbaar bent. In 
een donkere boot en donkere kleding versmelten bel-
lyboatvissers al snel met hun omgeving.

BIJNA-AANVARING
Jo beschrijft hoe een speedboot al eens in volle 
vaart op hem afkwam op een stuk water 

ROOFVISSEN 
OP DE MAAS
Met de toename van de Europese meerval en 
metersnoeken in de Limburgse rivieren groeit ook 
het aantal sportvissers dat zich volledig op deze 
vissen heeft toegelegd. Een van hen is Jo Mebis 
uit het Belgische Alken, die ongewild vaak de titel 
‘Meervalkoning van Limburg’ krijgt toebedeeld.

TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: JO MEBIS

waar niet eens zo hard mocht worden gevaren. “Ik had zelf geen 
tijd om hem te ontwijken, maar gelukkig zag hij mij op het aller-
laatste moment en liep het nét goed af. Het is dus belangrijk dat 
je goed opvalt, zeker wanneer het druk is op het water.” Zelf heeft 
Jo naast een zwarte ook een knaloranje bellyboat en draagt hij 
meestal reflecterende of felgekleurde kleding, zoals een knalrode 
blouse. “Meestal draag ik ook een reddingsvest met gaspatroon, 
dat blijft vrij compact.” Jo vindt het ook belangrijk dat bellyboat-
vissers bij het nachtvissen geen verlichting vergeten. “In de sche-
mering beleef ik vaak goede vismomenten, maar dat moet niet 
ten koste gaan van de veiligheid.”

CONSTANT ALERT
Op groot water vindt Jo het aan te raden om uit de vaargeul en 

constant alert te blijven. “Gelukkig zijn de bellyboats de laatste 
jaren flink verbeterd. Een echte doorbraak in de voortstuwing 
van bellyboats en kano’s vind ik het Float Plus Pro-systeem. 

Met zo’n lichtgewicht motor 
kan ik moeiteloos mijn favorie-
te stekken afvissen. Het biedt 

ook extra veiligheid, wanneer 
je bijvoorbeeld verrast wordt door 

de stroming of kramp. Omdat moderne 
bellyboats vaak meer luchtkamers heb-
ben, blijf je ook goed drijven wanneer er 
eentje lek raakt.”

WEERBERICHT CHECKEN
Jo gaat ook met slechter weer vissen. “Dankzij de motor op mijn 
bellyboat kan ik ook met een beetje wind het water op. Dat is een 
voordeel, want door de wind ontstaan meer kabbelingen op het 
water waardoor het minder helder wordt. Dat komt de visserij 
ten goede. Alleen als er onweer losbarst, heb ik wel even schrik. Ik 
heb weleens bakken water over me heen gekregen. Het is dus aan 
te bevelen om het weerbericht vooraf goed te bekijken.”

LIMBURG ROOFVISPROVINCIE
Jo is blij dat Sportvisserij Limburg zich inzet voor zoveel mogelijk 
goed toegankelijk viswater. Als Belg komt hij dan ook graag vis-
sen in Nederlands-Limburg. “De Maas, Grensmaas en Maasplas-
sen vormen het ideale visgebied voor roofvissers die zich graag 
laten verrassen. Zo vang ik hier veel meer snoek dan op de Waal-
se Maas en is de meerval sterk in opkomst. Tien jaar geleden was 
de meervalstand in Wallonië nog veel beter dan hier, maar dat is 
nu niet meer zo. De meeste meervalvissers komen nu naar Neder-
land.” Jo slaagde er zelfs in om een albino meerval te vangen. “Een 
memorabele vangst, want die komen maar heel sporadisch voor 
en laten zich absoluut niet makkelijk vangen.

FISHING IN HOLLAND
Ook omdat de metaalindustrie het decor van de Maas in Wallo-
nië verpest, komt Jo graag naar Nederlands-Limburg. Daarin is hij 
niet de enige; het aantal Duitse en Belgische sportvissers met een 
VISpas uit Limburg blijft stijgen. Via het platform Fishing in Hol-

land krijgen deze vissers de nodige informatie. “Het is goed dat 
er ook veel aandacht voor wetgeving is”, vindt Jo. “Zo zijn de re-
gels omtrent de gesloten tijd hier bijvoorbeeld anders dan in 
België. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen lopen.”

GRAAG MEER CONTROLE
Jo zou het uitstekend vinden als de controle op en aan het wa-
ter toeneemt, met name met het oog op het meenemen van 
vis en stroperij. “Laatst zag ik nog dat iemand een grote snoek 
meenam. Ik dreef helaas te ver van de kant om er iets van te 
kunnen zeggen. Het deed me pijn aan de ogen.” Sportvisserij 
Limburg werkt op het gebied van controle en handhaving sa-
men met diverse partijen, zoals de politie, Groene Brigade en 
controleurs. Het bevoegdheidsconvenant ‘Handhaving in de 
natuur in de Provincie Limburg’ dat dit jaar door Sportvisse-
rij Limburg werd ondertekend, draagt hieraan bij. BOA’s kun-
nen dankzij dit convenant nauwer samenwerken en op elkaars 
grondgebied controleren en handhaven. Zo zijn onder meer 
stroperij en afvaldumping beter aan te pakken. In Maastricht 
heeft Jo goede ervaringen. “Daar ben ik dit jaar zeker drie keer 
gecontroleerd door de politie.”

GEEN EXPERT
Jo deelt zijn visavonturen, materiaaltips, (zelfgemaakt) kunst-
aas, systemen en technieken openhartig via blogs op onder 
meer Fishinn.nl en Roven.nl. Velen in Limburg zien hem als dé 
roofvisexpert en soms wordt hij zelfs de meervalkoning ge-
noemd. “Ik help andere vissers met plezier een handje op weg 
en ik heb veel ervaring, maar ik zal mijzelf niet snel een ex-
pert noemen”, zegt Jo. “Op visgebied kun je in mijn ogen geen 
expert zijn. De Maas geeft mij nog vaak genoeg een les in ne-
derigheid.” Jo gaat verder: “Deze rivier heeft een zekere moei-
lijkheidsgraad. De beloning kan groot zijn, maar als je alleen 
daarop focust kan je visserij ook al snel frustrerend worden. Ik 
geniet vooral van de omgeving, het gevoel van vrijheid en de 
mooie momenten zoals de laatste uurtjes van de dag. Jo rond 
het gesprek af. Het water roept hem voor een volgend visavon-
tuur met zijn ‘belly’.

Jo in gevecht met een sterke Maasmeerval.

Sóms geeft de rivier ware monstervissen prijs.

‘Het is 
belangrijk dat je 

goed opvalt, zeker 
wanneer het druk is 

op het water’
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P atrick leerde vissen als kind, 
maar zag zijn prioriteiten 
als puber verschuiven. “Een 
brommertje, vriendinne-
tjes – je kent het wel”, vertelt 

hij lachend. Toen hij parttime ging wer-
ken omdat de slijtage aan zijn ruggenwer-
vel toenam, besloot hij zijn jeugdhobby 
weer op te pakken. “Op de bank zitten is 
ook niks en ik had mijn visspullen nog be-
waard.”

ALTIJD VERRASSEND
Patrick kwam uiteindelijk bij de Roer te-
recht, een zijrivier van de Maas. In Limburg 
is het een vrij snelstromende en groten-
deels vrij meanderende regenrivier. “Vis-
sen in de Roer vind ik spannend en avon-
tuurlijk, omdat je nooit weet nooit wat je 
gaat tegenkomen”, aldus Patrick. “Zo is er 
onlangs is weer een zeldzame gestippelde 
alver gespot – serpeling, kopvoorn en bar-
beel zitten er ook. Bij de Roer voel ik me 
echt onderdeel van de Limburgse natuur 

met al zijn bijzondere flora en fauna.”

BEREIKBAARHEID
Met name voor sportvissers zoals Patrick 
is een goed bereikbare waterkant cruci-
aal. Sportvisserij Limburg maakt zich daar 
sterk voor in gesprekken met talloze par-
tijen. “Bij de Roer zit het wel goed met de 
toegankelijkheid”, aldus Patrick die van-
wege zijn gezondheidsklachten zijn scoo-
ter dichtbij een visstek moet kunnen par-
keren. “Met mijn vergunning mag ik tot 
aan het water komen. Verder vind ik de 
natuurlijke omgeving bij de Roer juist 
mooi. Daar moet je geen aangelegde vis-
plekken willen.”

LEERMEESTER
Toen Patrick rond 2010 zijn eerste barbeel 
ving in de Roer, was op het internet nog 
maar weinig over het vissen op Barbus 
barbus te vinden.” Dat maakte Patrick nog 
nieuwsgieriger naar deze bijzondere vis. 
Barbeelspecialist Frans Vogels nam Patrick 

mee op sleeptouw. “Hij leerde me allerlei 
technieken en ik beschouwde hem als een 
soort leermeester”, blikt Patrick terug. Hij 
leerde dat de barbeel met name voorkomt 
in zuurstofrijke, matig tot snelstromen-
de delen van rivieren. Bekende voortplan-
tingsgebieden bevinden zich in de Lim-
burgse Grensmaas en de Geul. “De barbeel 
is een ideale sportvis vanwege zijn groot-
te, kracht en sluwheid. Ik heb al een paar 
keer meegemaakt dat mijn hengel bijna 
uit de steun vloog bij een aanbeet terwijl 
ik gebruikmaakte van een baitrunner. Het 
zijn echte torpedo’s”, aldus Patrick. Hij vist 
aan de Roer graag op barbeel met de ‘fee-
der’ of een speciale barbeelhengel. Als aas 
blijken kaas, wormen, maden, luncheon-
meat en maïs geschikt. Patricks record is 
een barbeel van 78 cm. “De barbeel is een 
prachtvis. Het verbaast me niets dat deze 
vissoort steeds populairder wordt.”

GOEDE ONTHAAKMAT
Uit liefde voor de Roer zet Patrick zich ook 

in voor herstel van de barbeelstand. “Als 
sportvisser voel ik me bijzonder betrokken 
bij alles in en rond de Roer. Ik baal bijvoor-
beeld flink als ik afval zie in de rivier en 
ruim niet alleen mijn eigen afval op, maar 
ook dat van anderen. Ik ben blij dat Sport-
visserij Limburg hier ook aandacht aan be-
steedt en meedoet aan schoonmaakacties. 
Mensen moeter beter beseffen dat (plas-
tic) afval schade aanricht aan kwetsbare 
vissen, zoals de barbeel. Zelf heb ik ook al 
eens mensen aangesproken op hun rom-
mel.” In het kader van vissenwelzijn roept 
Patrick sportvissers op om altijd een goe-
de onthaakmat en een gecoat schepnet te 
gebruiken, zodat gevangen vissen niet be-
schadigd raken. 

LOODVRIJ VISSEN
Ook loodvrij vissen heeft Patrick’s aan-
dacht. Hij volgt de ontwikkelingen op de 
voet en heeft al enkele loodvervangers ge-
test. In samenwerking met vier Midden-
Limburgse hengelsportverenigingen pro-

moot VBC Roerdal al drie jaar intensief 
loodvrij vissen. Leden kunnen hun lood 
inleveren tegen een loodvrij alternatief 
en toen de pilot van start ging, kon iede-
re Roervergunninghouder zelfs een gratis 
exemplaar ontvangen. Dagkaarthouders 
mogen sinds dit jaar al niet meer met lood 
vissen; bij de uitgiftepunten zijn loodvrije 
gewichten te koop. Ook Sportvisserij Lim-
burg promoot loodvrij vissen met een re-
gionaal campagneplan. “Aandacht voor 
loodvrij vissen is goed, maar ik zie de kwa-
liteit en het aanbod van alternatieven wel 
graag verder groeien”, aldus Patrick. “Bo-
vendien lijkt het me goed om jeugd hierin 
op te leiden.”

FLINKE BARBEEL
Ook het sociale aspect is voor Patrick een 
belangrijk element van het sportvissen. 
“Zo volg ik Sportvisserij Limburg op Face-
book en ben ik lid van verschillende bar-
beel gerelateerde Facebookgroepen – ide-
aal voor het delen van tips en om nieuwe 
vismaten te leren kennen. Qua vervoer 
kan ik niet zonder mijn scooter, maar an-
dere vissers hebben me regelmatig mee op 
pad genomen in binnen- en buitenland. Ik 
vind het heerlijk om niet alleen maar bin-
nen te zitten en kan intens van het vissen 
genieten.” Wanneer Patrick aan het einde 
van de fotoshoot ook nog eens een flinke 
barbeel vangt, kan hij zijn geluk niet op.

>> RODE LIJST
Daar waar vroeger nog volop barbeel 
zwom in de Limburgse Maas, ging het 
barbeelbestand na de Tweede Wereldoor-
log sterk achteruit. Tot het begin van de 
jaren negentig kwam de vis nog slechts 
beperkt voor in de Limburgse Grensmaas, 
de Roer en de Geul – inmiddels is de bar-
beel een vrij zeldzame soort in Nederland 
met de status ‘kwetsbaar’ op de Rode 
Lijst. De verbeterende waterkwaliteit, het 
herstel van de natuurlijke riviermorfo-
logie, het verwijderen van stuwen of de 
aanleg van vispassages bieden perspec-
tief voor herstel van leefgebieden en een 
verbeterde visstand. Sportvisserij Limburg 
zet zich hiervoor in middels het delen van 
kennis en expertise tijdens overleggen 
met betrokken partijen. Ook visserijkun-
dige onderzoeken, monitoring – zoals bij 
de visspassage van de ECI Centrale – en 
herintroductieprojecten van bepaalde 
vissoorten zijn erg belangrijk voor de Roer. 
De laatste tien jaar wordt weer in steeds 
meer Limburgse beken en riviertjes bar-
beel aangetroffen en ook buiten de pro-
vincie komt de vis weer vaker voor. Voor 
een volwaardig herstel is desondanks nog 
genoeg werk aan de winkel.

De Roer is een unieke Limburgse rivier en ‘the place to be’ 
voor Patrick Claessen, die hier met veel passie op barbeel 
vist. Niet alleen deze vis, maar ook zijn leefomgeving 
fascineren hem mateloos. In dit artikel vertelt hij wat de 
Roer sportvissers zoal te bieden heeft. 
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

BARBEELVISSEN 
IN DE ROER

Een flinke barbeel meldt zich op de valreep.

PATRICK GENIET INTENS 
VAN DE NATUURLIJKE 
OMGEVING BIJ DE ROER
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HOT TOPICS 
IN LIMBURG
Sportvisserij Limburg zet zich binnen Limburg in voor de 
hengelsport in de breedste zin van het woord. Op deze pagina 
lichten we enkele hot topics van de afgelopen periode uit. 

>> VISVIJVER MAASBRACHT 
GEOPEND 
Meer dan honderd kinderen visten op 14 september in de 
vernieuwde visvijver Maasbracht, die onder de vlag van 
het project ‘Herinrichting Oud Maasbracht’ werd opge-
knapt en nu officieel is heropend. Sportvisserij Limburg ad-
viseerde over de inrichting van de vijver. Onderdeel van 
de heropening was een onvergetelijke open jeugdvisdag, 
waaraan circa 108 kinderen meededen en naar hartenlust 
visten. Ook veel kinderen met niet-vissende ouders meld-
den zich aan. HSV I.P.I.V.I. uit Maasbracht organiseerde de 
dag in samenwerking met Sportvisserij Limburg en Ge-
meente Maasgouw. In eerste instantie was op vijftig kin-
deren gerekend, maar al snel bleek dat er veel meer animo 
was. Vlak voor de opening moest zelfs nog een flinke la-
ding extra hengels worden opgehaald bij Sportvisserij Ne-
derland. Na afloop van het vissen mochten de kinderen de 
gesponsorde hengels houden. HSV I.P.I.V.I. hoopt dat deel-
nemende kinderen snel lid worden van een visclub, want 
daar leer je pas echt vissen!

>> SCHONE OEVERS 
In het streven naar schone oevers werkt Sportvisserij Lim-
burg samen met diverse partijen, zoals gemeentes, IVN, 
Rijkswaterstaat, de Groene Brigade, Staatsbosbeheer en 
Stichting Limburgs Landschap. In het voorjaar van 2020 
gaat het pilotproject ‘bronaanpak’  van start, met als doel 
om samen het zwerfaval op de rivieroevers van de Stads-
weide Roermond en de Asseltse plassen aan te pakken. 
Voorlichting, extra voorzieningen en handhaving gaan 
hierbij een grote rol spelen. Sportvissers kunnen aan scho-
ne rivieren en oevers bijdragen door op de eerste plaats 
netjes hun troep op te ruimen. Daarnaast kan het helpen 
om mensen aan te spreken op rommel en mee te helpen 
bij een van de vele schoonmaakacties. 

>> LIMBURG LOODVRIJ 
Als sportvisser heb je baat bij een 
schoon watermilieu. Lood hoort daar 
niet in thuis, want dit metaal is ver-
vuilend en ongezond voor mens en 
dier. Kijk voor meer informatie en 
voor milieuvriendelijke alternatie-
ven op www.sportvisserijloodvrij.nl. 
Ook Sportvisserij Limburg maakt zich 
sterk voor een loodvrije hengelsport en 
heeft in dat kader een regionaal cam-
pagneplan opgesteld. Vis jij al loodvrij, 
ben je daar gepassioneerd over en lijkt 
het je leuk om ambassadeur van onze 
campagne te worden? Mail dan naar 
cindy@sportvisserijlimburg.nl.

>> WERKGROEP JEUGD 
Om gestructureerd met het jeugdbeleid aan de slag te 
gaan, heeft Sportvisserij Limburg dit jaar een Werkgroep 
Jeugd opgericht. Deze zomer werden er al succesvolle open 
jeugdvisdagen georganiseerd in Kerkrade en Wijnandsra-
de. Ook voor komend jaar zijn er weer volop plannen voor 
leuke jeugdevenementen.

>> WERVING 
VRIJWILLIGERS 
Vrijwilliger zijn binnen de hengel-
sport is belangrijk, hartstikke leuk én 
geeft voldoening! Wil jij als sportvis-
ser graag je steentje bijdragen? In-
formeer naar de mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk door te mailen naar         
patricia@sportvisserijlimburg.nl. 
Sportvisserij Limburg is onder meer 
dringend op zoek naar VISmeesters, 
controleurs en leden voor de diverse 
project- en werkgroepen. De federatie 
dankt al haar vrijwilligers voor hun to-
meloze inzet in het afgelopen jaar. Jul-
lie zijn het hart van de organisatie!


