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TERUG-
VANGSTEN
Afgelopen jaar hebben veel bedreven 
karpervissers melding gedaan van hun 
vangsten van uitzetters. Graag willen 
wij op deze pagina een aantal van deze 
zogenaamde terugvangsten met jullie 
delen.

In september is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan in Limburg. Binnen 
dit project brengen IVN Natuureducatie en Sportvisserij Limburg hengelsportver-
enigingen in contact met zorginstellingen, zodat er gezamenlijk hengelsportacti-
viteiten kunnen worden ontplooid voor hun bewoners.

Sinds 2014 is Sportvisserij Limburg 
in samenwerking met De KSN Regio 
Limburg actief met het uitzetten van 
karpers in de provincie. Dankzij deze 
uitzettingen zijn karpers weer een re-
gelmatige verschijning aan het wor-
den op de kanalen, de Maas en de 
Maasplassen.

Om te kunnen monitoren hoe de 
uitgezette vissen zich ontwik-
kelen en wat ervan overblijft, 

is het belangrijk dat sportvissers hun 
vangsten melden. Dit kan door een foto 
van de linkerflank van een gevangen 
spiegelkarper te mailen naar limburg@
deksn.nl of de vangst te melden via de 
(besloten) Facebookgroep ‘SKP Limburg’. 

‘SAMEN VISSEN’ LOOPT

UITZETTERS 
IN BEELD

DOE 
OOK MEE!

Wil jouw vereniging ook aan de 
slag om samen met een zorgin-
stelling te vissen? Kijk dan op 

www.samenvissen.nl voor 
meer informatie. 

Blijf volledig 
op de hoogte via 

www.sportvisserijlim-
burg.nl en de 

Facebookgroep 
‘SKP Limburg’.

Hiervoor dien je wel eerst lid te worden 
van deze Facebookgroep. Dit kan heel een-
voudig door op ‘Lid worden’ te klikken. Ver-
geet bij je melding ook niet het gewicht 
van de vis te vermelden.

EERSTE 20 KG-VISSEN
De uitgezette vissen ontwikkelen zich 
goed. Er gaan zelfs geruchten rond dat er 
uitzetters zijn die al de 20 kilo-grens zijn 
gepasseerd! Ook de gemiddelde ‘vangtijd’ 

per karper is verbeterd. De uitzettingen 
beginnen hun vruchten af te werpen 
en de positieve berichten vertellen ons 
dat wij hier zeker mee doorgaan. Deze 
winter zullen er wederom karpers wor-
den uitgezet.  Door het uitzetten van 
verschillende rassen en typen karpers 
van verschillende kwekers, in combina-
tie met het oude bestand en wildbroed, 
is het bestand aan karpers inmiddels 
weer zeer divers te noemen. 

De eerste activiteit vond 
plaats aan de VVV-vijver in 
Kerkrade, waar bewoners 

van MeanderGroep Dokter Calshof 
onder begeleiding van enthousias-

te vrijwilligers van EKH Goudwinde 
een hengeltje uitwierpen. Onder een 

stralende zon werden jeugdherinnerin-
gen opgehaald en er werd ook vis gevan-
gen. “Het was een schitterende dag”, blikt 
Chris Arets, voorzitter van de lokale hen-
gelsportvereniging, terug. 

CURSUS VISHERKENNING
Arets geeft tevens een doorkijkje naar vol-
gend jaar. Het blijkt dat de Goudwinde de 
plannen voor 2021 al klaar heeft. “Volgend 
jaar sluit er nóg een zorginstelling aan. 
Daarnaast gaan we het aantal visdagen 
met de zorginstellingen uitbreiden. Ook de 
vrijwilligers willen weer meedoen. Ik heb 
er zelfs al een paar op de reservelijst moe-
ten zetten”, zegt Arets vol enthousiasme. 
Ook bij HSV Leudal, HSV Juliana en HSV De 
Wiejert was ‘Samen Vissen’ een succes en 
komt er in 2021 een vervolg. Op verzoek van 
welzijnscoach Lotte Krekels wordt er voor 
de bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth 
ook nog een cursus visherkenning ver-
zorgd. “Samen Vissen plus”, aldus Krekels. 
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‘Ondanks 
de grote 

opruimactie is het 
zwerfafval langs de 

waterkant niet 
verdwenen’

In september werd de laatste hand ge-
legd aan het nieuwe wedstrijdtraject 
aan het Lateraalkanaal bij Horn. De 
firma Swinkels uit Helmond plaatste 
in opdracht van Sportvisserij Limburg 
120 schanskorven tussen de bestaande 
breuksteenbestorting.

Het Lateraalkanaal staat be-
kend als een van de ‘eerlijkste’ 
wedstrijdwateren van Neder-

land. Het water is kaarsrecht, ruim 90 
meter breed en heeft een goede diepte. 
Bovendien is het kanaal lang genoeg 
om er ook grote, (inter)nationale wed-
strijden te kunnen organiseren. De oe-
ver van het kanaal was daarentegen 
niet makkelijk toegankelijk vanwege 
de aanwezige breuksteen. Desondanks 
werden er aan dit water jaarlijks al be-
langrijke wedstrijden georganiseerd 
door zowel Sportvisserij Limburg als 
Sportvisserij Nederland.

120 SCHANSKORVEN
In totaal zijn er 120 schanskorven ge-
plaatst van 1,5 x 1,5 meter. Daarvan lig-
gen er 96 aan de noordzijde van de 
Hornerbrug en 24 korven liggen aan 
de zuidzijde van deze brug. De afstand 
tussen de visplaatsen bedraagt 15 me-
ter en voldoet daarmee aan de (inter)
nationale normen. De schanskorven 
werden zelfs al door sportvissers in 

gebruik genomen, terwijl de aanne-
mer nog aan de gang was. Het traject 
werd opgeleverd voor aanvang van het 
wedstrijdseizoen en in de tussentijd 
hebben er al meerdere grote wedstrij-
den aan het parcours plaatsgevonden, 
waaronder het Limburgs Kampioen-
schap en de Top Teamcompetitie Dob-
bervissen.  

‘FLINKE VOORUITGANG’
Dieter Friederichs, deelnemer aan het 
Limburgs Kampioenschap en bonds-
coach van de nationale juniorenteams, 
vindt de schanskorven een flinke voor-
uitgang. “Het is nu veel makkelijker om 
je kist neer te zetten. Balanceren op 
de breuksteen behoort tot de verleden 
tijd. Daarnaast voldoet het parcours 
aan alle internationale voorwaarden, 
dus dat is top.” Sportvisserij Limburg 
had nog geen ervaring met het aan-
leggen van ‘hengelsportinfrastructuur’ 
van deze omvang. Daarom werd er on-
der andere informatie ingewonnen bij 
Sportvisserij Fryslân. Deze federatie 
heeft relatief veel hengelsportvoorzie-
ningen in haar bezit en daarom al veel 
ervaring met de aanleg en het beheer 
ervan. Ook Sportvisserij Nederland en 
de Provincie Limburg werden bij het 
project betrokken en zorgden voor aan-
zienlijke cofinanciering.

Afval langs het water is een groot probleem. Door het toene-
mende aantal recreanten, is het de afgelopen jaren steeds druk-
ker geworden langs de waterkant en het lijkt erop dat er helaas 
ook steeds meer afval in de natuur wordt achtergelaten. 

De meeste recreanten zijn natuurmensen die houden van 
een schone omgeving. Zij nemen na afloop van een uitje 
ook altijd netjes hun afval mee. Toch is er ook een groep 

die het niet zo nauw neemt met de regels en wél afval achter-
laat. Een deel van dat zwerfvuil is gerelateerd aan de sportvisse-
rij. Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, aasbakjes en 
maisblikjes. Op diverse plaatsen langs de Maas en Maasplassen 
mag er vanwege achtergelaten afval en kapot gemaakte omhei-
ningen niet meer vanaf de oever worden gevist. De weilanden 
langs het water zijn namelijk eigendom van landbouwers en deze 
willen vanwege de afvalproblematiek geen recreanten meer in 
hun weilanden. Afval in hooi kan namelijk dodelijk zijn voor het 
vee. 

GROTE OPRUIMACTIE
In de zomer werd er al op diverse locaties langs de Maas door 
Sportvisserij Limburg opgeruimd. Op 19 september vond de Maas 
Cleanup plaats. Een grote opruimactie waaraan meer dan 5.000 
vrijwilligers deelnamen. Op 27 locaties in Limburg werd er opge-
ruimd. Sportvisserij Limburg droeg als sponsor haar steentje bij 
aan dit project. Daarnaast hielpen ook de nodige sportvissers mee 
met opruimen. Ondanks de grote opruimactie is het zwerfafval 
langs de waterkant niet verdwenen. Hiermee wordt de omvang 
van het probleem nog maar eens extra benadrukt.  

RUIM OOK OP!
Volgend jaar worden er daarom weer diverse opruimacties geor-
ganiseerd. Een bekende opruimactie is ‘Schone Maas’. Deze op-
ruimactie vindt plaats in het voorjaar en wordt door het IVN ge-
coördineerd. Noï Boesten, projectleider Schone Maas bij het IVN 
en tevens fanatiek karpervisser, geeft aan dat steeds meer seri-
euze sportvissers, als natuurliefhebbers zijnde, de rommel van 
mede-recreanten en/of -vissers willen opruimen. Boesten: “IVN 
vindt het mooi om te zien dat zoveel sportvissers de natuur in 
hun harten sluiten en zich inzetten om zo de natuur te bescher-
men en die te kunnen blijven beleven.” (Hengelsport)verenigin-
gen kunnen deelnemen aan de opruimactie van Schone Maas. In 
de loop van 2021 zal ook Sportvisserij Limburg diverse opruimac-
ties organiseren.   

NIEUW WEDSTRIJDTRAJECT 
LATERAALKANAAL

WEDSTRIJDVERGUNNING 
AANVRAGEN
Wil jij met jouw hengelsportvereni-
ging een wedstrijd vissen aan het 
Lateraalkanaal? Dat kan! Vraag een 
wedstrijdvergunning aan bij Sport-
visserij Limburg via de wedstrijdmo-
dule op www.sportvisserijlimburg.
nl. Mocht je hiermee problemen 
ondervinden, neem dan telefonisch 
of per e-mail contact op met een van 
onze medewerkers.

BEWUSTWORDING
Rijkswaterstaat heeft in 
augustus en september 
onderzoek naar zwerfaf-
val uitgevoerd in enkele 
Limburgse gebieden. In dit 
project wordt bekeken of 
de hoeveelheid afval die 
in deze gebieden wordt 
achtergelaten, kan worden 
verminderd door in te zet-
ten op een stukje bewust-
wording.

AFVALPROBLEMATIEK
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De Noordervaart is met een lengte van 15 km het 
grootste peelkanaal. Dit kanaal  dat Napoleon 
ooit heeft laten graven, ligt volledig op Lim-
burgs grondgebied en staat in de VISpas. Het 
Kanaal van Deurne en de Helenavaart liggen 

zowel op Brabants als Limburgs grondgebied en staan gedeel-
telijk in de VISpas. Omdat zowel het Kanaal van Deurne als de 
Helenavaart de provinciegrens overschrijden, dragen Sportvis-
serij Zuidwest Nederland, Sportvisserij Limburg en de in het 
gebied actieve verenigingen gezamenlijk verantwoordelijk-
heid voor deze kanalen. 

GOEDE BUREN
Ruud Flipsen en Hans van den Akker zijn de voorzitters van 
respectievelijk HSV De Noordervaart uit Meijel en HSV De Peel 
uit Deurne. Hoewel beide verenigingen in het bezit zijn van 
eigen visvijvers, zijn ook de peelkanalen voor hun leden van 
groot belang. “HSV De Noordervaart vist veel wedstrijden aan 
het wedstrijdparcours van de vereniging aan de Noordervaart. 
En ook Sportvisserij Limburg maakte eind augustus dankbaar 
gebruik van ons wedstrijdparcours voor het Limburgs Kam-

pioenschap Jeugd”, vertelt Ruud Flipsen. Hans van den Akker 
vult aan: “Vroeger werden er ook aan het Kanaal van Deurne 
veel wedstrijden gevist. Helaas is dit vanwege het dichtslib-
ben van het kanaal nu bijna niet meer mogelijk.”

OPKNAPBEURT
Volgens Van den Akker kunnen de aan de kanalen geplande 
onderhoudswerkzaamheden leiden tot betere sportvisserij-
mogelijkheden. Waterschap Aa en Maas en Waterschap Lim-
burg zijn namelijk bezig met het voorbereiden van bagger-
werkzaamheden. “Het is de bedoeling dat de Helenavaart in 
2021 wordt gebaggerd en het Kanaal van Deurne in 2022.” Ook 
aan de Noordervaart gaat nog onderhoud plaatsvinden, maar 
het tijdsplan voor deze werkzaamheden is nog niet bekend.

GOEDE AFSPRAKEN
“De verenigingen en federaties worden door de waterschap-
pen goed meegenomen in de verschillende overlegvormen 
die in aanloop naar de werkzaamheden plaatsvinden”, aldus 
Van den Akker. Zo is er al gesproken over de bereikbaarheid en 
over de aanleg van sportvisserijvoorzieningen voor minderva-

liden. De Helenavaart en de Noordervaart zijn goed bereikbaar 
via openbare wegen, maar dit geldt niet voor het Kanaal van 
Deurne, menen beide voorzitters. “Het is dus van belang om 
hier vooraf al goede afspraken over te maken.”

KOPVOORN
Aan de peelkanalen is het in elk geval goed toeven. In de He-
lenavaart en het Kanaal van Deurne is het water kraakhelder 
en kun je op veel plaatsen de bodem zien. Desondanks zwemt 
er in beide kanalen nog veel vis. Alvertjes en rietvoorns draai-
en vaak aan de oppervlakte. Vanaf de verschillende bruggetjes 
kun je het gedrag van de vissen prachtig aanschouwen. “Als je 
wat langer blijft wachten, komt er vaak een grote zeelt of bra-
sem langs en soms zie je zelfs een kopvoorn”, zegt Ruud Flip-
sen. “Die kopvoorns zijn prachtige, bronskleurige vissen die 
zich in het heldere water overigens maar moeilijk laten van-
gen”, voegt hij er wel meteen aan toe. 

STRUINEN
Voor de struinende visser zijn de peelkanalen een paradijs. 
Je zit eigenlijk altijd tussen het groen, zelfs aan de Noorder-

vaart waar de druk bereden N275 parallel aan het kanaal loopt. 
Vlieg- en roofvissers kunnen zich volledig terugtrekken in de 
groene omgeving en hun hart ophalen. IJsvogeltjes komen re-
gelmatig voorbij vliegen en landen af en toe zelfs op de hen-
gel. “Zelfs als je niks vangt, kan je hier een mooie visdag bele-
ven”, zegt Flipsen lachend.  

HET HELE JAAR VIS
In de peelkanalen is eigenlijk gedurende het hele jaar wel een 
visje te vangen. “In de zomermaanden zijn de avonduren vaak 
goed”, vertelt Van den Akker. “Dit jaar is er eigenlijk de hele zo-
mer goed vis gevangen aan de Noordervaart”, beaamt Flipsen 
knikkend. Als witvisser vult Van den Akker aan dat ook het 
snoekbestand prima is: “De snoek pikt elke witvis-sessie wel 
een voorntje van de haak.” De vraag of er ook ’s winters een 
visje te vangen is in de Peel, wordt door beide voorzitters met 
‘ja’ beantwoord. “De vis zit dan vaak dicht bij elkaar, dus het 
is het wel eerst even zoeken naar de overwinteringsplekken. 
Maar als je die plekjes eenmaal hebt gevonden, kun je ook ’s 
winters behoorlijk wat vis vangen”.

‘ VOOR DE STRUINENDE  
VISSER ZIJN DE  
PEELKANALEN EEN PARADIJS’

Het Julianakanaal, de Zuid-Willemsvaart en het Lateraalka-
naal zijn de bekendste kanalen in Limburg. De waterlopen 
die de Peel doorkruisen zijn kleiner en onbekender, maar 
minstens zo mooi en bovendien visrijk. 

VISWATER IN DE PEEL
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Sportvisserij Limburg is in het kader 
van de BOA-pilot met Sportvisserij 
Zuidwest Nederland per direct op zoek 
naar vrijwilligers in de hele provincie 
Limburg die het bestaande BOA-team 
willen komen versterken. 

E en van de belangrijkste doelen 
van deze BOA-functie is het con-
troleren van sportvissers op ver-

eiste visdocumenten en op de naleving 
van de Visserijwet. Maar ‘sportvisserij-
BOA’ zijn is meer. Je fungeert ook na-
mens de georganiseerde hengelsport 
als gastheer aan de waterkant. Verder 
ben je bezig met het voorkomen van 
visserij-gerelateerde misstanden op en 
aan het water. Minimaal 40 keer per 

jaar zul je op surveillance gaan in de re-
gio. Je komt te werken in een enthousiast 
team en de reiskosten worden vergoed. De 
BOA’s zijn aangesteld in Domein 2: Milieu, 
Welzijn en Infrastructuur. 

BOA BASISDIPLOMA
Voor de aanvraag van een BOA-aanstelling 
is het BOA-Basisdiploma een vereiste. Heb 
je dit diploma echter nog niet op zak? Aar-
zel dan niet om tóch te reageren, want er 
zijn mogelijkheden om deze opleiding via 
Sportvisserij Limburg te volgen. Onze voor-
keur gaat uit naar iemand met minimaal 
MBO-niveau. Na je aanstelling ben je ver-
plicht om vier keer per vijf jaar deel te ne-
men aan de Permanente Her- en Bijscho-
ling. Deze opleiding volg je intern. Cruciaal 

GEZOCHT:
BUITENGEWOON 
OPSPORINGSAMBTENAREN

COMPETENTIES
De competenties die aan de BOA-aan-
stelling zijn gekoppeld, zijn:
• Integriteit                                      
• Inzicht in de Omgeving 
• Discipline                                       
• Plichtsbesef 
• Conflictenbeheersing                  
• Besluitvaardigheid

is verder dat je van onbesproken gedrag 
bent en een Verklaring Omtrent Gedrag 
kunt weerleggen. Wil je meer weten 
over deze functie of heb je interesse
 om BOA te worden in Limburg? 
Stuur dan een e-mail naar 
tbo@sportvisserijzwn.nl.


