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HELDEN UIT HELDEN
Aan tafel bij Sportvisserij Limburg zit een groep enthousiaste 
vrijwilligers klaar om te worden geïnterviewd over het jeugdwerk bij 
HSV De Ruisvoorn. De helden uit Helden noemen we ze ook wel. Vol 
passie leggen ze uit hoe zij zich inzetten voor de jeugd. Jeugdvisser Roy 
(12) vertelt hoe hij die begeleiding ervaart.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

Dat was heel sjiek. Ik had nog nooit een 
brasem gezien en Rick ving er toen vier. 
We wonnen ook nog eens de eerste prijs!” 
De jeugdbegeleiders zijn ook altijd aan-
wezig bij dergelijke evenementen en wed-
strijden. Ze nemen extra materiaal mee en 
staan klaar om vragen te beantwoorden 
en tips te geven.

IETS TERUGDOEN
De reacties van de jeugdvissers zijn zeer 
positief. “Aan het einde van de cursusdag 
willen ze vaak nog niet naar huis. Som-
mige ouders zijn verbaasd dat we er vrij-
willig zoveel tijd in steken”, zegt Beckers. 
“De meesten van ons zijn ook als jeugd-
visser begonnen met de cursus en toen 
we het vissen goed onder de knie had-
den zelf jeugdbegeleider geworden of 
zelfs doorgestroomd naar het bestuur. Ik 
weet nog goed wat ik zelf aan al die be-
geleiding heb gehad en wilde graag iets 
terugdoen.”, aldus penningmeester Lars 
Hunnekens (24). “Het is belangrijk dat je 
jeugd laat meegroeien in de vereniging, 
voegt bestuurslid Frank Wilms toe. “Be-
trek ze er echt bij en laat ze meedraaien in 
het bestuur. Dat vormt de kracht van onze 
vereniging.” De vereniging heeft nu een 
toegewijde groep van circa veertien jeugd-
begeleiders. “We hebben al een paar jaar 
één op één kunnen werken. Daardoor krij-
gen de jeugdvissers ook veel betere bege-
leiding.” Om de vrijwilligers te bedanken 
wordt er ook een vrijwilligersavond inclu-
sief barbecue georganiseerd. “En met een 
paar pilsjes erbij is dat extra goed voor de 
binding”, grapt Thijssen. 

UITDAGINGEN
De vereniging streeft ernaar om de drem-
pel om te leren vissen zo laag mogelijk te 
houden. “Zonder vismaatjes of goede be-
geleiding haken ze af of beginnen ze zelfs 
niet eens met vissen, omdat ze niet we-
ten waar ze dat zouden moeten doen”, 
legt Wilms uit. De jeugdcursus is ook goed 
voor de sociale contacten. “Daardoor heb 
ik jeugdvissers leren kennen waarmee ik 
nu bevriend ben. Het is leuker om samen 
te vissen”, vertelt Roy. Cursusleider Bec-
kers merkt op dat het wel steeds moeilij-

ker wordt om jeugdleden aan te trekken. 
“Toch blijven er zich ieder jaar jeugdleden 
inschrijven – ook uit andere dorpen – en 
blijft het ledenaantal van de vereniging 
vrij stabiel. Je moet er wel veel voor doen.” 
De cursus wordt ook elk jaar geëvalueerd 
en verder ontwikkeld. “Zo promoten we 
de cursus nu ook via de website en social 
media. Daarnaast hebben al onze jeugd-
begeleiders nu een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG), hebben we alles AVG-proof 
gemaakt en vertrouwenspersonen aan-
gesteld. Het is goed dat Sportvisserij Lim-
burg het belang hiervan benadrukt en nu 
ook een federatieve vertrouwenspersoon 
heeft”, legt secretaris Paul Thijssen uit.

SPORTVISSERIJ LIMBURG
HSV De Ruisvoorn heeft geen gemakke-
lijk water voor jeugdvissers. “Met behulp 

van subsidie van Sportvisserij Limburg 
proberen we de visstand op orde te hou-
den, zodat jeugdvissers zoveel mogelijk 
kans maken om iets te vangen”, zegt pen-
ningmeester Hunnekens. Daarnaast kan 
de vereniging, indien nodig, bij Sportvis-
serij Limburg terecht voor advies en extra 
materiaal. Een aantal vrijwilligers heeft 
ook de jeugdbijeenkomst van de federa-
tie bezocht en deelgenomen aan een aan-
tal cursussen. Bestuurslid Frank Wilms 
heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan de 
cursus VIScoach: “Je leert hoe je kinderen 
iets zo goed mogelijk uit kunt leggen. Bij 
de jeugdcursus komt dit erg van pas, want 
ieder kind is anders. Er is ook weleens een 
deelnemer met ADHD of autisme. Het 
beste compliment dat we dan kunnen krij-
gen is als een ouder dan zegt dat ze niet 
kunnen geloven hoe rustig en gelukkig 
hun kind dan aan de waterkant zit”, al-
dus Beckers. “Het streven is om dit vol te 
blijven houden”, zegt secretaris Thijssen. 
“Daarbij hopen we dat het jeugdwerk bij 
andere verenigingen ook verder opbloeit. 
Daar hebben wij ook profijt van, doordat 
wedstrijden dan spannender worden en er 
meer evenementen samen georganiseerd 
kunnen worden.” Jeugdvisser Roy kijkt 
trots de tafel rond: “Ik denk dat ik later ook 
jeugdbegeleider wil worden.”

De jeugdvissers 
krijgen intensieve 

begeleiding

HSV De Ruisvoorn uit Helden orga-
niseert jaarlijks een vierdaagse 
jeugdviscursus. Daar leren de kin-

deren de grondbeginselen van het sport-
vissen – tuigjes maken, voer bereiden, on-
derlijnen knopen – en verantwoord met 
de natuur en vissen omgaan. En natuurlijk 
wordt er ook gevist. Na het afronden van 
de cursus krijgen de deelnemers een certi-
ficaat. “Door vervolgens regelmatig zelf te 
gaan vissen ontwikkelen de jeugdvissers 
een eigen stijl. Ze kunnen dan ook bij de 
jeugdbegeleiders terecht met al hun vra-
gen”, zegt cursusleider Mark Beckers. Een 
jaar later mogen de jeugdvissers nogmaals 
de cursus volgen. “De inhoud is dan het-
zelfde, maar in het eerste jaar doen ze zo-
veel indrukken op dat het tweede jaar juist 
goed is als herhaling en voor gerichte tips.” 

WEDSTRIJDEN EN MEER
De jeugdvissers worden ook gestimuleerd 

om mee te doen aan wedstrijden. Zo wor-
den er koningswedstrijden georganiseerd 
waarbij jongeren op laagdrempelige wijze 
wedstrijdervaring kunnen opdoen. “Ook 
nemen we ze weleens mee naar het Late-
raalkanaal om te oefenen in stromend wa-
ter. Het mooiste is als vissers zich kwali-
ficeren voor deelname aan een Limburgs 
Kampioenschap van Sportvisserij Limburg 
of uiteindelijk zelfs een NK. Bij mij is het 
zo ook ooit begonnen”, zegt de wedstrijd-
visser en jeugdbegeleider, Rick Thijssen 
(18). Tijdens Nationale Hengeldag wordt 
er ook een open koppelwedstrijd georga-
niseerd waarbij een ervaren en onerva-
ren visser samen een team vormen. “We 
vragen jeugdvissers dan ook om iemand 
mee te nemen die nog niet bekend is met 
het sportvissen. Voor de jeugdvissers is dit 
vaak een van hun eerste wedstrijdervarin-
gen”, aldus Thijssen. Dit was ook het geval 
bij Roy. “Vorig jaar viste ik samen met Rick. 
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Het Maasplassengebied is een uniek gebied dat 
volop in ontwikkeling is. Sportvisserij Limburg 
zet zich in om bij alle ontwikkelingen nieuwe 
sportvisserijmogelijkheden te creëren en de 
bestaande te behouden. Daartoe hebben we 
intensief contact met de watereigenaren en 
ondernemers, bijvoorbeeld met Perry Houkes.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

Om Perry Houkes kun je in het Maasplassengebied 
haast niet heen. Zo is deze ondernemer eigenaar van 
resort Marina Oolderhuuske aan de Zuidplas, heeft hij 

de Noordplas – die hij aan het ontwikkelen is als waterrecre-
atieplas Area X – in zijn portefeuille en bezit hij een deel van 
de naastgelegen Doncker Nack. “Dankzij meerdere contact-
momenten op diverse conferenties en bijeenkomsten hebben 
Sportvisserij Limburg en ik elkaar beter leren kennen. Dat bood 
ons de mogelijkheid om echt naar elkaars uitdagingen en idee-
en te luisteren. Wat vervolgens weer ruimte schept om samen 
kansen te benutten.”

HENGELSPORT TOERISME
Een van die nieuwe kansen is het sterk groeiende hengelsport-
toerisme in Limburg. Dat ziet Houkes op zijn vakantiepark in 
de praktijk. “Resort Marina Oolderhuuske ligt op een schierei-
land tussen de Maas en de Maasplassen. Eén van mijn gasten 

heeft een drijvende vakantiewoning gekocht om hier naar har-
tenlust samen met zijn kinderen te kunnen vissen. Als ze wat 
hebben gevangen, komen ze er trots over vertellen.” Ook in de 
omgeving van het park ziet Houkes veel sportvistoeristen. Die 
voorziet hij middels de meertalige Fishing in Holland folders 
van informatie. “Daarin worden de belangrijkste regels uitge-
legd, waar de meeste sportvistoeristen zich netjes aan houden. 
Dan probeer ik mijn steentje eraan bij te dragen dat ze zo leuk 
mogelijke visdagen kunnen beleven in Limburg.” Zo verkoopt 
Houkes weekvergunningen van Sportvisserij Limburg. “Dat is 
begonnen als pilot, maar we verkochten er veel meer dan we 
in eerste instantie hadden gedacht.”

CONTROLE EN HANDHAVING
Het lastige is dat er ook sportvissers zijn die zich niet aan de 
regels houden. Houkes: “Dat zorgt voor frustratie, waardoor er 
twee fronten ontstaan. Enerzijds de haveneigenaren, natuur-
organisaties en recreatiesector, die deze stoorzenders willen 
weren. Anderzijds zijn er de sportvissers die het wel goed be-
doelen. Die laatste groep mag niet de dupe worden van de eer-
ste. Toezicht en handhaving zijn daarom van groot belang.” De 
uren dat de Groene Brigade van Provincie Limburg kan wor-
den ingezet nemen echter af. Sportvisserij Limburg is daarom 
druk bezig met het opzetten van een BOA-project om eigen 
mensen op te leiden die gericht kunnen worden ingezet. Hou-
kes juicht deze ontwikkeling toe. “Er kan dan beter worden sa-
mengewerkt en gezamenlijke acties worden uitgevoerd.” Zelf 
houdt Houkes ook een oogje in het zeil en maakt hij melding 

bij Sportvisserij Limburg als hij zaken tegenkomt die niet door de 
beugel kunnen. “Als er minder overlast is, staan mensen nog posi-
tiever tegenover de hengelsport.” Verder geeft Houkes aan dat het 
goed zou zijn als er een toezichthouder zou worden aangesteld 
die als ‘hogere macht’ de diverse belangen bij de Maasplassen co-
ordineert.

MEERDERE BELANGEN
Houkes kan echter niet alleen rekening houden met de belan-
gen van de sportvisserij. “We proberen alle doelgroepen een plek 
te bieden: sportvissers, maar ook wakeboarders, duikers, wande-
laars, nudisten, hondeneigenaren, en ga zo maar door. Iedereen 
vindt zijn belang het belangrijkste, maar soms moet je water bij 
de wijn doen – en dat  is niet altijd makkelijk.” Zo is hij bijvoor-
beeld door de gemeente en brandweer op de vingers getikt dat er 
soms te veel auto’s in de berm geparkeerd staan. Die blokkeren 
dan de weg voor onder meer de hulpdiensten. Daarnaast vindt 
Houkes het belangrijk dat mensen niet vissen bij duikobjecten. 
“Daar kunnen lijnen in verstrikt raken, wat gevaarlijk is voor dui-
kers. Zelf heb ik vroeger ook gevist, dus ik begrijp dat het soms 
vervelend is als je op een mooi plekje niet terecht kunt. Samen 
met Sportvisserij Limburg probeer ik te zoeken naar oplossingen 
of passende alternatieven.”

NATUURONTWIKKELING
De hengelsport profiteert ook van projecten die in en rondom het 
Maasplassengebied worden opgetuigd. “Denk bijvoorbeeld aan 
het natuurgebied Smalbroek, tussen het Lateraalkanaal en Mari-
na Oolderhuuske. De Combinatie Natuurontwikkeling Maasplas-
sen heeft samen met Stichting het Limburgs Landschap het Smal-
broek minder diep gemaakt, zodat er meer leven kan ontstaan en 
het paaigebied van diverse vissoorten is veiliggesteld. Bovendien 

SAMENWERKEN AAN  
EEN GEDEELD BELANG

zijn de oevers soortenrijker geworden. Als vakantiepark heb je 
er niet meteen iets aan, maar de visstand wordt erdoor verbe-
terd en er ontstaat een mooi natuurgebied.” De duikobstakels 
in de Zuidplas en het wakeboardpaviljoen in de Noordplas fun-
geren ook als schuilplekken voor vissen. “Het is onvoorstelbaar 
hoeveel vis daar zit. Ook al mag je daar niet vissen, het heeft 
voor de visstand en vangsten in het gebied wel grote voorde-
len. Daarbij zijn er dit jaar door Sportvisserij Limburg en De Kar-
per Sportvisserij Nederland regio Limburg ook nog eens karpers 
uitgezet. Dat is toch prachtig?!”

TOEKOMSTPLANNEN
Om geen mogelijkheid te laten liggen heeft Houkes een uitge-
breide kansenkaart van het hele gebied opgesteld. Daarop kun-
nen de wensen van diverse doelgroepen worden ingetekend. 
In overleg met Sportvisserij Limburg worden hier ook de wen-
sen van sportvissers op aangegeven. Dit zodat er bij projecten 
en toekomstplannen rekening mee kan worden gehouden. “Er 
hoeft niet altijd een financieel voordeel aan vast te zitten om in 
actie te komen. Zo faciliteren we een sportclub die bootcamps 
verzorgt. Dit omdat we vinden dat mensen meer naar buiten 
moeten om te sporten en recreëren in plaats van bijvoorbeeld 
te gamen.” Door de krachten te bundelen kan er volgens Hou-
kes nog meer moois worden gerealiseerd. “Eigenlijk zou er een 
of twee keer per jaar een bijeenkomst moeten worden georga-
niseerd voor alle belanghebbenden – natuurorganisaties, de 
gemeente, het waterschap, de provincie, watereigenaren, on-
dernemers, Sportvisserij Limburg en andere sport- en recrea-
tieorganisaties. Alleen samen kunnen we het maximale uit het 
gebied halen en zorgen dat zoveel mogelijk doelgroepen, waar-
onder sportvissers, er plezier aan kunnen beleven.”

Sportvisser aan de 
Maasplassen.

IN DE OMGEVING VAN HET 
PARK ZIET HOUKES VEEL 
SPORTVISTOERISTEN
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Zit je liever in de schoolbanken of aan de waterkant? De studenten van het CITAVERDE College in 
Roermond hoeven die keuze niet te maken dankzij het ‘keuzedeel sportvisserij’. Dit schooljaar werd deze 
module voor het eerst aangeboden in nauwe samenwerking met Sportvisserij Limburg.   
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

D e bel rinkelt. George Hampsink 
van Sportvisserij Nederland staat 
klaar om een gastles te verzor-

gen over handhaving, controle en de Vis-
serijwet. Deze gastles is onderdeel van het 
nieuwe keuzedeel sportvisserij dat be-
schikbaar is voor derdejaars studenten van 
de MBO-opleidingen tot medewerker na-
tuur, water en recreatie, hovenier en mili-
eu-inspecteur. Hierin ligt de nadruk op de 
combinatie natuur- en waterbeheer in re-
latie tot een speciaal aspect van recreatie: 
de sportvisserij. Waterkwaliteit, visstand-

beheer, aquatische biologie, herstelprojec-
ten en vismigratie zijn thema’s die onder 
meer aan de orde komen. Maar de studen-
ten gaan ook aan de slag met het organise-
ren van een visserijkundig onderzoek, het 
schrijven van een viswaterbeheerplan en 
verzorgen van een sportvisevenement.

THEORIE EN PRAKTIJK
De klas – dertien jongens en twee mei-
den – luistert aandachtig naar de gastdo-
cent. Hampsink koppelt in zijn les de the-
orie aan herkenbare voorbeelden inzake 

SAMENWERKING
Het CITAVERDE College werkt bij het keu-
zedeel sportvisserij nauw samen met 
Sportvisserij Limburg. Zo heeft Ramon 
Pasmans – adviseur bij de hengelsportfe-
deratie – gastlessen verzorgd. “De studen-
ten vinden het geweldig om de ervarin-
gen te horen van iemand die vers uit het 
veld komt. Na afloop gaven ze hem zelfs 
applaus, dat hebben ze voor mij nog nooit 
gedaan”, zegt docent Dieter van Andel la-
chend. Het bezoek aan verschillende soor-
ten vispassages in onder andere de Roer 
en de Vlootbeek was ook een schot in de 
roos. “De samenwerking met Sportvisserij 
Limburg verloopt fantastisch. Als ik van te-
voren had geweten dat we op zoveel steun 
van de georganiseerde sportvisserij kon-
den rekenen, dan waren we hier al veel 
eerder mee gestart.”

BETERE KANSEN
Het nieuwe keuzedeel sportvisserij zorgt 
voor betere kansen op de arbeidsmarkt. 
Nederland telt circa anderhalf miljoen 
sportvissers en verschillende organisa-
ties en bedrijven die, direct en indirect, in 
deze sector actief zijn. Naast Sportvisserij 
Limburg en Sportvisserij Nederland zijn 
er bijvoorbeeld hengelsportfabrikanten, 
-groothandels en -speciaalzaken, maar ook 
viskwekerijen, betaalwateren, onderzoeks-
bureaus en campings in een waterrijke 
omgeving. En ook gemeentes, waterschap-
pen en natuurbeheerbeheerorganisaties 
betrekken hengelsportorganisaties regel-
matig bij het natuurbeheer. Ook zij zijn ge-
baat bij een goede waterkwaliteit en de 
kennis van de visstand en aquatische eco-
logie maakt de sportvisserij een waarde-
volle partner.

VEEL ANIMO
“Veel mensen weten maar weinig af van 
wat zich onder het wateroppervlak af-
speelt, maar zijn hier wel nieuwsgierig 
naar”, zegt Van Andel. “Dat merkte ik ook 
toen de jongelui in een waadpak met een 
visnet de Geul gingen bemonsteren. En 
als ze wat vangen, vinden ze het helemaal 
geweldig! De vissen worden dan uitvoe-
rig bekeken in een aquarium. Zo vingen 

ze zeldzame elritsen en blauwbanden. 
Met al haar karakteristieke en diverse wa-
tertypen – rivieren, beken en vijvers – en 
de bijbehorende bijzondere vissoorten is 
Limburg een geweldige plek voor de prak-
tijklessen.” De animo voor het keuzedeel 
sportvisserij is groot. “Bij de eerste les kwa-
men meer studenten opdagen dan zich 
hadden aangemeld. Daar was de cursus 
helaas nog niet op ingericht, waardoor we 
een aantal studenten dit jaar teleur moes-
ten stellen.”

HART VOOR WATER EN NATUUR
Hoewel de studenten allemaal hart voor 
natuur en water hebben, is het merendeel 
van hen geen sportvisser. Die zitten er ech-
ter wel tussen, zoals Rick Thijssen. Hij staat 
al een tijdje op de talentenradar van Sport-
visserij Limburg. Zo is hij niet alleen actief 
als jeugdbegeleider bij zijn vereniging HSV 
De Ruisvoorn, maar doet hij ook fanatiek 
aan veel wedstrijden mee zoals het Lim-
burgs Kampioenschap en het Nederlands 
Kampioenschap. “Het is goed dat er nu een 
keuzedeel sportvisserij is”, zegt Rick. “Zo 
kan ik met mijn passie aan de slag en een 
basis leggen voor mijn toekomstige loop-
baan.” En zijn vragen kwijt. “Waarom mag 
ik bij een wedstrijd meer hengels klaar 
hebben liggen dan wanneer ik recreatief 
vis? Als gastdocent Hampsink antwoord 
geeft, realiseert Rick dat hij een regel over 
het hoofd heeft gezien. “Dan heb je mazzel 
gehad en ben je aan een boete ontsnapt”, 
zegt zijn buurman lachend.

DOORONTWIKKELEN
De studenten moeten ook een examen af-
leggen. “Er is veel energie gestoken in dit 

keuzedeel en de studenten moeten er echt 
iets van opsteken. De online toetsen die 
op de website van Sportvisserij Nederland 
staan zijn daarbij erg handig als proefexa-
men’, aldus Van Andel. “De feedback van 
de studenten wordt meegenomen in de 
verdere ontwikkeling van het programma. 
Want ik ga ervan uit dat we volgend jaar 
het keuzedeel opnieuw gaan aanbieden. 
De basis is dit jaar zeker gelegd. We kun-
nen het programma verrijken met een vis-
serijkundig onderzoek of nog meer gast-
lessen door een BOA of VISmeester van 
Sportvisserij Limburg.” Hij spreekt de ver-
wachting uit dat het aantal studenten vol-
gend jaar nog hoger wordt. “Ik ben ervan 
overtuigd dat zowel sportvissers als niet-
vissers heel bewust voor deze opleidingen 
gaan kiezen in de toekomst.”

WIN-WIN SITUATIE
Sportvisserij Limburg profiteert ook van 
de samenwerking met het CITAVERDE Col-
lege. Niet alleen komen er zo in de toe-
komst meer beroepskrachten met kennis 
over de sportvisserij beschikbaar, reeds tij-
dens de studie dragen de studenten in de 
praktijk hun steentje bij. Zo worden er sa-
men met de school plannen gesmeed voor 
het maaien en beheren van een stuk van 
het Lateraalkanaal. Van Andel: “Dat past 
weer mooi bij een opleiding als bosbeheer 
en natuur. De school maakt gebruik van 
de expertise van Sportvisserij Limburg en 
ziet dit als wederdienst.” Dan rinkelt de bel 
weer. George Hampsink wordt uitgebreid 
bedankt en de studenten verlaten vervol-
gens druk napratend en met veel nieuwe 
kennis het lokaal. Klaar om dit binnenkort 
in hun werkveld toe te gaan passen.

Rick Thijssen 
is zowel in de 

schoolbanken als aan 
de waterkant met de 

hengelsport bezig

SPORTVISSERIJ IN BLAUW-
GROENE MBO-OPLEIDING

handhaving uit het veld. Ook geeft hij uit-
leg over de meest voorkomende overtre-
dingen die controleurs en BOA’s signaleren 
en licht hij de gratis VISplanner app toe, 
waarmee je kunt zien waar je mag vissen. 
De VISsengids app – waarmee je vissoor-
ten kunt herkennen, eveneens gratis te 
downloaden – komt ook aan bod. Om deze 
app te illustreren toont Hampsink op een 
groot scherm afbeeldingen van verschil-
lende vissoorten. “Dat is een blankvoorn”, 
roept een van de studenten meteen. “Dat 
zie je aan de rode vlek boven in zijn oog.”

George Hampsink van Sportvisserij Nederland verzorgt een gastles voor de leerlingen van het 
CITAVERDE College die het keuzeonderdeel sportvisserij volgen.
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NIEUW LEVEN IN 
DE BROUWERIJ

OPENING SHIMANO EXPERIENCE CENTER

I n het Shimano Experience Center 
kunnen bezoekers fiets- en hengel-
sportartikelen in de praktijk ‘zien 

en voelen’. Zo wordt voor de hengelsport 
een grote (karper) visvijver aangelegd. 
Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van 
virtual reality-displays – speciale dis-
plays met hengels en molens en simula-
toren – die de spanning van het drillen 
van een vis nabootsen. Videoschermen 
tonen interessante content in de vorm 
van vangstfoto’s en livestreams van de 
visvijver. Verder worden er demonstra-
ties en workshops gegeven op het gebied 
van nieuwe vistechnieken en worden de 
allernieuwste producten geshowcased. 

“Die producten worden overigens niet in 
het Experience Center verkocht. De be-
doeling is dat bezoekers door de zintui-
gen te prikkelen op een unieke manier 
met de hengelsport in aanraking komen 
of hun skills naar een nieuw level tillen”, 
aldus projectmanager Gerard Bakkenes.

ELKAAR VERSTERKEN
Sportvisserij Limburg heeft de plannen 
en ontwikkelingen van het Experience 
Center op de voet gevolgd. Er zijn diver-
se manieren waarop het hengelsport-
merk en een non-profit organisatie als 
Sportvisserij Limburg elkaar kunnen ver-
sterken. “Het streven om zoveel moge-

In het tot voor kort verlaten Leeuw Bier-terrein bij Valkenburg 
komt weer leven in de brouwerij. De schop ging in de grond van 
de Geulvallei voor de realisatie van het nieuwe belevingscentrum 
Par’Course, waarbij het Shimano Experience Center mét visvijver 
legio mogelijkheden creëert voor de sportvisserij.
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lijk mensen enthousiast te maken voor 
de hengelsport is hetzelfde. We willen 
mensen motiveren om een gezonde le-
vensstijl te volgen en te genieten van 
de natuur. Dit project draagt hierdoor 
bij aan de promotie en ondersteuning 
van de hengelsport in de breedste zin 
van het woord”, aldus Bakkenes.

NIEUWE KANSEN
Shimano is van plan om in het Experi-
ence Center visvergunningen en infor-
matiefolders van Sportvisserij Limburg 
aan te bieden. Bovendien bestaat het 
voornemen om samen evenementen 
te organiseren bij de visvijver. De uit-
gebreide faciliteiten en 26 visplekken 
– waarvan drie mindervalidenplekken 
– lenen zich perfect voor een wedstrijd, 
seniorenvissen of jeugdevenement. 
Dit biedt nieuwe kansen voor de Pro-
jectgroepen Wedstrijden en Jeugd van 
Sportvisserij Limburg. Daarnaast heeft 
de beheerder van de visvijver zich aan-
gemeld voor de cursus VIScoach en VIS-
meester van Sportvisserij Nederland en 
wil hij ook anderen stimuleren om deze 
cursus te gaan volgen. Dit zodat er in de 
toekomst ook vislessen kunnen worden 
gegeven, inclusief een rondleiding en 
vissessie bij de vijver. Bovendien kun-
nen er stageplekken worden aangebo-
den aan sportvisserijstudenten.

HENGELSPORTTOERISME
Doordat het Experience Center op 
slechts tien kilometer van de Belgische 
en Duitse grens ligt, biedt het nieuwe 
mogelijkheden voor het groeiende hen-
gelsporttoerisme. Op het terrein komt 
ook een hotel en conferentieruimte. Het 
platform www.fishinginholland.nl van 
Sportvisserij Nederland sluit hier wat 
betreft informatievoorziening goed bij 
aan. In de toekomst kunnen Shimano 
en Sportvisserij Limburg ook kennis uit-
wisselen op het gebied van toerisme en 
recreatie. Shimano streeft ernaar dat 
het uiteindelijk een kostenneutraal pro-
ject wordt. In het eerste jaar worden 
maar liefst 60.000 bezoekers verwacht. 
Oftewel: 60.000 potentiële vissers!

Artist impression van het nieuwe belevingscentrum Par’Course, waar het Shimano Experience 
Center onderdeel van uitmaakt.


