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NIEUW BELEIDSPLAN: 
‘SAMEN BELEVEN!’

I n ons mooie Limburg recreëren we samen met anderen, en 
ieder doet dat op zijn eigen manier. Het beleven van de rust 
en stilte tijdens het vissen, gebeurt op plekken in de natuur 

die we met anderen delen. Daarbij kunnen de belangen wel eens 
botsen. Bovendien wordt deze groene ruimte tegenwoordig to-
taal anders ingericht dan vroeger. Veranderingen zijn niet ge-
makkelijk en vragen soms om offers. Met vereende krachten lukt 
het gelukkig meestal wel om het tij te keren, waarna er ook weer 
met plezier kan worden gevist. 

VISSPORT UITDRAGEN
Het verleden leert: we zullen altijd samen voor onze sport moe-
ten blijven opkomen. Onbekend maakt onbemind. We willen de 
grote waarde van de hengelsport daarom uitdragen, inclusief de 
maatschappelijke betekenis van de verenigingen voor de Lim-
burgse samenleving. Daarbij is het goed om de kennis die we van 
de vis hebben te delen met anderen. Zo dragen we ons steentje 
bij aan de inrichting van de natuur. Ook kunnen we laten zien dat 
we door middel van voorlichting en controle op naleving van de 
regels als sportvissers goed op ons eigen gedrag letten. 

ZICHTBAAR BETER
Gemeenten en natuurorganisaties waarderen ons hierom en pro-
fiteren van onze kennis. Zo kunnen we samen met alle partijen 
de natuur blijven beleven, mooier maken en van onze sport blij-
ven genieten. Wat ga je hier als sportvisser van merken? ‘Beter 

‘Samen Beleven!’ Dat is de titel die het bestuur aan 
het nieuwe beleidsplan heeft meegegeven. De 
komende jaren wordt dit de hoofdgedachte voor het 
bestuur en de medewerkers.
DOOR: CORNEL VAN SCHAYCK

zichtbaar en zichtbaar beter zijn’, is het motto waarmee we aan 
de slag gaan. Voor de sportvisser betekent dit dat de dienstver-
lening aan de verenigingen en het contact met de leden soepel 
moet verlopen en van hoge kwaliteit moet zijn. Het lidmaatschap 
van de federatie moet een meerwaarde hebben. 

VITALE VERENIGINGEN
Hulp op maat en deskundig advies aan de aangesloten vereni-
gingen moet de vitaliteit van de verenigingen vergroten. Veel 
aandacht en stimulans voor de jeugd bij de verenigingen, maar 
ook voor de ouderen, om lang plezier te hebben van hun lidmaat-
schap. Leuke activiteiten ondernemen, maar ook nieuwe visme-
thoden leren, zodat je met je tijd meegaat en ook de jeugd wordt 
uitgedaagd. Jong en oud met elkaar verbinden, meer teamsport, 
teamwedstrijden. Vistalenten opsporen en opleiden. 

POSITIEF BEELD
Meer plekken om te vissen 
en meer vissen om te van-
gen. Dat blijft ons streven 
in de komende jaren. Ook 
daarom willen we ‘be-
ter zichtbaar’ zijn en een 
positief plaatje van de 
sportvisserij naar buiten 
brengen. Met als doel 
dat alle partijen die bij 
het water betrokken 
zijn en recreatie en 
buitensport een warm 
hart toedragen, zullen 
willen meewerken 
om de sportvisserij te 
bevorderen.
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Hoe krijg je de wedstrijdvissende jeugd in Limburg op een dusdanig niveau dat die op 
Nederlandse kampioenschappen meevissen om de medailles? En dat ze uiteindelijk kans 
maken op selectie voor wereldkampioenschappen? Het antwoord luidt: hard aan de weg 
timmeren via zogenaamde masterclasses. 

Eenvoud is niet eenvoudig. Dit geldt 
zeer zeker voor het vissen. Toch 
moet ook het vissen zo simpel mo-

gelijk worden gehouden. Het ontzettend 
grote aanbod aan hengelsportartikelen 
maakt het voor de jeugd moeilijk om de 
juiste spullen aan te schaffen. En dat leidt 
af van de essentie: vissen. Ook jonge wed-
strijdvissers zien in veel gevallen door de 
bomen het bos niet meer.

MASTERCLASSES 
Daarom is Sportvisserij Limburg in het 
voorjaar van 2016 gestart met het organi-
seren van masterclasses. Dit zijn visdagen 
onder begeleiding van ervaren wedstrijd-

vissers als Jo Adriolo, Dieter Friederichs 
en Ramon Pasmans. In 2016 bestonden de 
masterclasses uit twee theoriedagen en 
twee praktijkdagen. De eerste theoriedag 
werd gebruikt om de jonge vissers weg-
wijs te maken in de wondere wereld van 
de hengelsportartikelen. Er werd uitgelegd 
welke spullen ze nodig hebben en wat ze 
– wanneer – moeten gebruiken. De dag 
werd afgesloten met het maken van tuig-
jes. De opgedane kennis werd zo meteen 
in praktijk gebracht.

MYTHES
Sessie twee ging over voer en aas – onder-
werpen waarover binnen de hengelsport 

nogal eens geheimzinnig wordt gedaan. 
En iets waaromheen de nodige mythes be-
staan. Er mocht naar hartenlust worden 
gemengd, bevochtigd en gezeefd. Het ac-
cent lag vooral op de juiste manier om van 
voer en aas gebruik te maken. Er werd dan 
ook uitgebreid ingegaan op vochtigheid, 
leem en de verschillende aassoorten zoals 
casters, wormen en muggenlarven.

VISSEN VANGEN
Na de theorie was het tijd voor het echte 
werk. In april werden twee praktijkdagen 
georganiseerd op visvijvers. De eerste ses-
sie werd gevist aan de vijver van HSV De 
Noordervaart in Meijel. Deze vijver is on-

geveer 2,5 meter diep en heeft een goed en 
gevarieerd witvisbestand. Tijdens deze dag 
kon de opgedane kennis in praktijk wor-
den gebracht. Het was duidelijk merkbaar, 
dat de jonge vissers tijdens de eerste mas-
terclasses goed hadden opgelet. De loodjes 
zaten recht op de lijn en de dobbers waren 
haarscherp uitgelood. Tijdens het vissen 
kreeg de jeugd uitleg van de masters. Se-
cuur peilen was een belangrijk thema en 
werd dan ook veelvuldig gedemonstreerd. 

VOERENDAALSE KARPERS
Op de eerste masterclass ‘buiten’ kon me-
nige beet verzilverd worden en vonden ge-
noeg mooie vissen de weg richting schep-

net. Met blije en enthousiaste toekomstige 
kampioenen tot gevolg. De tweede prak-
tijkdag mochten ze hun kunsten vertonen 
aan de vijver van HSV De Karper in Voeren-
daal. In tegenstelling tot de vijver in Meijel 
is dit een echte karpervijver. Voor de jon-
ge sportvissers betekende dit aanpassen. 
Dunne elastieken met daaraan fijne lijnen 
met een kleine haak werden vervangen 
door stevig elastiek met sterke lijn en een 
flinke haak. Dit bleek al snel nodig, want 
zelfs het grove materiaal werd tot het ui-
terste getest. Uiteindelijk moesten karpers 
tot wel zes kilo zich gewonnen geven. 

BEGELEIDING BAART KUNST
Bij de federatieve selectiewedstrijden 
werden de eerste resultaten van de mas-
terclasses al zichtbaar. Zo hadden de 
nummers één, twee en drie van de U15-ca-
tegorie – respectievelijk Daan van Wylick, 
Stefan Gommans en Teun Janssen – aan 
alle masterclasses deelgenomen. Dat was 
ook het geval met de winnaar en de num-
mer twee uit de U20-categorie, Youri van 
Lieshout en Max Raes. Aan deze prestaties 
was duidelijk het effect van de begeleiding 
te zien.

BRONZEN TEUN
Tijdens het Nederlands Kampioenschap 
Zoetwatervissen voor Junioren in Tolle-
beek (Noordoostpolder) werd de Limburg-

se eer verdedigd door dertien vissers. Zij 
waren verdeeld over alle drie de jeugdca-
tegorieën. Zowel in de categorie U15 als 
U25 ging er eremetaal mee terug naar 
Limburg. De categorie U25 werd gewon-
nen door Danny Flipsen uit Meijel, die 
voor HSV De Noordervaart uitkomt. Teun 
Janssen, vissend voor HSV De Karper uit 
Lomm, won bij de U15 brons op een speci-
ale manier. Hij viste namelijk als enige in 
deze leeftijdscategorie met de matchhen-
gel aan de overkant van de Urkervaart. Hét 
bewijs dat goede begeleiding al relatief 
snel zijn vruchten afwerpt.

MASTERCLASSES IN 2017 
Hoewel de winter steeds dichterbij komt 
en het wedstrijdseizoen er dus op zit, is het 
belangrijk om vooruit te blijven kijken. Er 
kunnen op jeugdgebied namelijk nog gi-
gantische stappen worden gemaakt. Tij-
dens de winter zal er dan ook volop tijd en 
energie worden gestopt in het bevorderen 
van het jeugdwedstrijdvissen in Limburg. 
Ook in 2017 worden er weer masterclas-
ses georganiseerd. Daaraan kan alle jeugd 
die interesse heeft in wedstrijdvissen deel-
nemen. Tevens zullen er in 2017 specifie-
ke categorieën als match- en feedervissen 
worden aangesneden. Met als uiteinde-
lijke doel om met elkaar mooie resultaten 
te boeken op zowel regionale als nationale 
wedstrijden.

MASTERCLASSES VOOR 
WEDSTRIJDVISSENDE JEUGD 

Teun Janssen (l) en Daan van 
Wylick: twee aanstormende 
Limburgse talenten.

Teun Janssen won knap brons bij het NK Zoet Junioren U15. Hij viste daar als enige in zijn 
leeftijdscategorie met de matchhengel.

BIJ DE SELECTIEWEDSTRIJDEN 
WAREN DE EERSTE RESULTATEN 
VAN DE MASTERCLASSES AL TE ZIEN
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’De jeugd heeft de toekomst!’ Je hebt deze kreet ongetwijfeld al 
vaker gehoord en hij geldt beslist ook binnen de hengelsport. Maar 
helaas zien we landelijk een lichte daling van het aantal VISpashou-
ders en het aantal jeugdleden. Tijd voor actie!
TEKST: BEN WILLEMS > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

DE JEUGD 
HEEFT DE 
TOEKOMST!

Daarbij zorgt de vergrijzing binnen de vereniging voor de 
extra uitdaging om vacatures binnen het bestuur ge-
vuld te krijgen met jonge, enthousiaste sportvissers. Om 

er voor te zorgen dat de sportvisserij in Nederland een stabiele 
basis behoudt, is het nodig om te investeren in de jeugd. Je moet 
de jeugd al op jonge leeftijd enthousiast maken voor de hengel-
sport, anders ben je ze kwijt. Sportvisserij Limburg werkt hier ac-
tief aan mee, door het ondersteunen van jeugdprojecten die de 
hengelsport promoten bij de jeugd. Een van deze projecten is het 
‘Vissenschool’ project. Dit project is gericht op basisscholieren 
van groep 7 en 8. Deze groepen krijgen dan een visles van een 
gecertificeerde vismeester. 

WAT IS VISLES?
Een visles bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de dag 
krijgen de leerlingen van een vismeester les in de biologie van 
de vis, onthaken en diverse andere onderwerpen. Dit gedeel-
te bevat zowel theorie als praktijk. Het tweede deel bestaat uit 
een visexcursie. Dit kan op een kanaal, meer of verenigingsvij-
ver zijn, zolang er voor de jeugd maar gemakkelijk vis te van-
gen valt. Deze vislessen zijn erg belangrijk, aangezien het voor 
veel kinderen de eerste ervaring is met de hengelsport. Daarbij 
ligt ook een goede kans voor een vereniging om te laten zien 
hoe leuk de vereniging is om er lid van te worden. Veel vereni-
gingen organiseren dan ook aansluitend aan een visles een 
jeugdviscursus of een andere activiteit. Bij deze verenigingen 
zien we een lichte stijging in het aantal jeugdleden. 

VISLES IN LIMBURG
Dit jaar zijn er in de provincie Limburg in samenwerking met ver-
schillende basisscholen en hengelsportverenigingen wederom 
vislessen georganiseerd, dertien in totaal. Op landelijke schaal 
zijn dit er niet veel, maar voor Limburg komt dit wel overeen met 
het aantal lessen dat in de voorgaande jaren per jaar is gegeven. 
Een van de vislessen die wij er graag willen uitlichten, is die aan 
de basisschool De Koningsspil uit Thorn, aan de Grote Hegge bij 
Wessem. Tijdens de visexcursie was het uitstekend weer, maar bij 
het optuigen van de hengels had ik nog wel bedenkingen over de 
stek. Een grote, kale Maasplas waarin je de keien tot twee meter 
uit de kant op de bodem kon zien liggen. 

ZWARTBEKGRONDEL
Mijn vissersinstinct vertelde me dat daar geen voorn of brasem 
te vangen valt. Toch bleek er tussen deze keien vis verstopt te zit-
ten, de welbekende zwartbekgrondel. Deze exoot heeft de leerlin-
gen veel plezier laten beleven. Er zaten zulke grote aantallen, dat 
het voor de leerlingen geen probleem was om ze aan de lopende 

band te vangen. De visles werd zodoende afgesloten met ruim 
800 vissen! De basisscholieren waren dan ook razend enthousi-
ast en zullen deze ervaring niet snel vergeten. 

ZOEK SAMENWERKING
Het meest unieke aan deze visles was misschien wel de samen-
werking tussen twee verenigingen. HSV ’t Loze Vissertje uit Wes-
sem en HSV Het Alfje uit Thorn hadden hun krachten gebundeld 
om samen deze visles mogelijk te maken. En, zoals gezegd, met 
groot succes. Dit is een goed voorbeeld voor andere verenigin-
gen. Mocht je eigen vereniging voor een dergelijke activiteit niet 
genoeg vrijwilligers hebben, zoek dan samenwerking. Overigens 
was de visles in Thorn niet de enige waar een exoot uitkomst 
bood. In een van de vijvers in Roermond werd tijdens een visles 
een andere uitheemse vissoort veel gevangen: de zonnebaars. 

NIET GEHEEL ONSCHULDIG
De zonnebaars is een visje dat vanuit vijvers en aquaria in het 
openbare Nederlandse water is beland. Dit is een prachtig visje om 
te zien, maar niet geheel onschuldig aangezien hij broed van ande-
re vissen opeet. Deze vis werd ook veelvuldig gevangen en zijn ui-
terlijk sprak de leerlingen vanzelfsprekend bijzonder aan. Wederom 
een leuke vis voor de jeugd dus, maar het blijft wel een exoot die wij 
liever niet in onze wateren tegenkomen. Al met al hebben wij via 
het ‘Vissenschool’ project dit jaar weer veel jeugd enthousiast ge-
maakt voor sportvissen. Wij willen dit uiterst succesvolle program-
ma de komende jaren dan ook verder uitwerken. 

VISJUF   
Hiervoor zijn wel meer vrijwilligers en vismeesters nodig – of 
‘visjuffen’, want laten we de ervaren vrouwelijke sportvissers 
niet vergeten. Daarbij is de samenwerking tussen basisscho-
len, hengelsportverenigingen en de hengelsportfederatie erg 
belangrijk. Mocht je geïnteresseerd zijn in een visles, overleg 
het dan binnen je vereniging of met de basisschool. Een aan-
vraag kan worden gedaan via www.vissenschool.nl. Lijkt het je 
leuk om vismeester te worden en jouw passie te delen met de 
jeugd? Neem dan contact op met Sportvisserij Limburg.

Dankzij vislessen wordt de jeugd enthousiast gemaakt 
voor het sportvissen. Een visles bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Het ‘Vissenschool’ project is gericht op basisscholieren van groep 7 en 8.

BIJ DE VISLES IN THORN 
WISTEN DE LEERLINGEN 
VAN DE KONINGSSPIL 800 
VISSEN TE VANGEN
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RAMON PASMANS 
STELT ZICH VOOR
Ramon Pasmans is sinds september de nieuwe adviseur 
beleid van Sportvisserij Limburg. Ramon is 30 jaar en 
woonachtig in het Zuid-Limburgse Ubachsberg. Hij stelt 
zich hier graag aan jullie voor.
TEKST: RAMON PASMANS 

De afgelopen jaren ben ik bij Hogeschool PXL (B) werk-
zaam geweest binnen zowel het onderwijs als het on-

derzoek. Bij mijn vorige werkgever heb ik mij vooral bezig 
gehouden met visserijkundig onderzoek op de Grensmaas 
en kleinere waterlopen in Vlaanderen. Tijdens dit onder-
zoek kwam ik veelvuldig in aanraking met voor de sport-
visserij niet alledaagse vissoorten als rivierdonderpad, bit-
tervoorn, gestippelde alver, elrits, bermpje en beekprik. Mijn 
vrije tijd besteed ik hoofdzakelijk aan de sportvisserij. Ik 
ben lid van verschillende hengelsportverenigingen en pen-
ningmeester bij de plaatselijke HSV.

BETERE SPORTVISSERIJMOGELIJKHEDEN
Tevens ben ik een fanatieke wedstrijdvisser. De laatste ja-
ren heb ik als lid van de nationale ploeg, Nederland regel-
matig mogen vertegenwoordigen op internationale kampi-
oenschappen in zowel binnen- en buitenland. Ook begeleid 
ik al enkele jaren met veel plezier nationale jeugd- en da-
mesteams. Door mijn activiteiten binnen de wedstrijdvisse-
rij heb ik al menig buitenlands visje mogen vangen. Daar-
bij heb ik kunnen ervaren hoe verschillend de sportvisserij 
in diverse delen van Europa wordt beleefd. Met alle plezier 
wil ik mijn kennis, ervaringen en enthousiasme gebruiken 
om de sportvisserijmogelijkheden in onze mooie provin-
cie verder te ontwikkelen en te verbeteren. Heb je vragen of 
opmerkingen? Je kunt altijd contact met mij opnemen via 
0475-568546 of ramon@sportvisserijlimburg.nl.

Deelname aan de NK’s was 
vroeger alleen mogelijk 
voor VISpashouders met de 
Nederlandse nationaliteit. 
Sinds dit jaar kunnen echter 
ook buitenlanders met een 
VISpas kwalificatie proberen af 
te dwingen via de federatieve 
selectiewedstrijden. Daarmee 
waren de NK’s in 2016 voor het 
eerst ‘open’. 

LIMBURGS GOUD, 
ZILVER EN BRONS 
OP OPEN NK 

gebruiken. In het totaalklassement ein-
digde hij hiermee op een keurige tweede 
plaats.

DAMES EN JUNIOREN
Het NK Zoetwatervissen Junioren en het 
eerste NK Zoetwatervissen Dames ooit, 
werden tezamen gevist aan de Urkervaart 
in Tollebeek. In totaal namen er, verspreid 
over de drie jeugdcategorieën, 78 vissers 
deel. Bij de dames waren dat er 34. Daphne 
Janssen, de enige Limburgse deelneemster, 
eindigde op een nette negende plaats. Bij 
de jongste jeugd, de U15-categorie, mocht
Teun Janssen de bronzen medaille in ont-
vangst nemen. In dezelfde categorie ein-
digde Remco Straaten op een mooie vijfde 
plaats. Hoewel er bij de U20 geen ere-
metaal werd gewonnen, eindigde Guido 
Soentjens op een verdienstelijke achtste 
plaats.

DELFTSBLAUW BORD
Ook de ‘oudste’ Limburgse jongeren pres-
teerden goed. Zo eindigde Bart Slabbers 
op een nette vijfde plaats in de categorie 
tot 25 jaar. De beste prestatie werd echter 
neergezet door Danny Flipsen van HSV De 
Noordervaart uit Meijel. Hij schoot uit de 
startblokken en wist het eerste uur van 
de wedstrijd op acht meter uit de kant on-
geveer een kilo kleine vis te vangen. De 
tweede helft van de wedstrijd viste Dan-
ny afwisselend op de acht en dertien me-
ter lijn. Na de weging bleek hij ruim 2,4 
kg vis te hebben gevangen. Dat was ruim 
voldoende voor de Nederlandse titel en 
het daarbij horende Delftsblauwe bord. 
Na Roel Reuvers en Siem Dorssers in 2015, 
heeft Sportvisserij Limburg in 2016 met 
Danny Flipsen weer een Nederlands kam-
pioen in haar gelederen. Het jaar 2016 mag 
dan ook als succesvol wedstrijdjaar wor-
den bestempeld. 

BEN WILLEMS 
STELT ZICH VOOR 
In mei is Ben Willems gestart als adviseur bij Sportvisserij 
Limburg. Ben is 26 jaar oud, komt oorspronkelijk uit Dren-
the en is nu woonachtig in de Limburgse gemeente Maas-
gouw. Graag vertelt hij hier wat meer over zichzelf.
TEKST: BEN WILLEMS 

Al van jongs af aan heb ik een passie voor het sportvis-
sen. Hoe dit begon, zul je misschien wel herkennen. Op 

jonge leeftijd ging ik regelmatig met mijn vader vissen op 
een lokaal Drents kanaal. Daar vingen wij mooie baarzen 
met pieren uit eigen tuin. Ik was gelijk verkocht aan het vis-
sen. In de jaren daarna ben ik verschillende sportvisdiscipli-
nes gaan oppakken. Ik heb meerdere keren meegedaan aan 
het Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen en vis op 
dit moment fanatiek op karper en roofvis. 

PASSIE
Door mijn interesse in vis en de sportvisserij heb ik mij tij-
dens mijn HBO-studie Kust- en Zeemanagement verder 
verdiept in visgerelateerde onderwerpen. Ik ben afgestu-
deerd op het onderwerp vismigratie. Als sportvisser heb ik 
mij ook ingezet voor de lokale hengelsportvereniging. Daar 
was ik secretaris, viscoach en controleur. Mijn passie voor, 
en achtergrond in, het sportvissen heeft mij doen besluiten 
om te solliciteren bij Sportvisserij Limburg.  

SAMENWERKING
Het lijkt mij fantastisch om mijn passie te kunnen nastre-
ven in een provincie waar prachtige wateren en genoeg uit-
dagingen liggen. Ik wil dan ook mijn kennis en kunde ge-
bruiken om Limburg als kleine hengelsportprovincie aan 
de top te krijgen door het inzetten op jeugdprojecten, goed 
viswaterbeheer, handhaving en een goed werkende vrijwil-
ligersorganisatie. Daarbij vind ik samenwerking met ver-
schillende partijen erg belangrijk. Samen met mijn nieuwe 
collega’s bij Sportvisserij Limburg hoop ik dit allemaal waar 
te maken. 

Het NK Zoetwatervissen Senioren 
werd binnen de nieuwe opzet 
voor het eerst gevist in twee leef-

tijdscategorieën. Eén voor vissers tussen 
de 24 en 54 jaar en één voor 55 jaar en ou-
der. Strijdtoneel was het Noord-Hollands-
kanaal bij Purmerend. In de categorie 55+ 
wonnen de Limburgse deelnemers helaas 
geen medailles. Ben Koeyvoets en Dieter 
Breuer eindigden echter netjes binnen de 
top tien. Richard Feller van HSV Sint Jan 
uit Echt nam wel eremetaal mee naar huis. 
Richard won knap zijn vak door afwisse-
lend de vaste stok en de matchhengel te 

Danny Flipsen, Nederlands kampioen Zoetwatervissen U25.

Ben Willems, adviseur bij Sportvisserij Limburg.

Ramon Pasmans, adviseur beleid bij Sportvisserij Limburg.
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Na een afwezigheid van 160 jaar werden er in 1988 bevers uitgezet in de Bies-
bosch. Later werden er ook bevers uitgezet op diverse andere plaatsen in Ne-
derland. Dat ze zich in Nederland goed thuisvoelen, blijkt uit de ontwikke-

ling van de beverpopulatie. Waar de bever eerst een zeldzaamheid was, heeft menige 
sportvisser Europa’s grootste knaagdier de laatste jaren al van dichtbij mogen aan-
schouwen. 

BEVERPROBLEMATIEK
Door de groei van de beverpopulatie komen ze nu ook al ver buiten de gebieden voor 
waar ze in eerste instantie zijn uitgezet. Ook op enkele verenigingswateren in Lim-
burg huizen momenteel koppels bevers, die door hun activiteiten behoorlijke schade 
veroorzaken aan oevers en vegetatie. De verhoogde grondwaterstand door de bouw 
van beverdammen levert eveneens overlast op. Momenteel zoekt Sportvisserij Lim-
burg in samenwerking met de betreffende verenigingen naar oplossingen voor de be-
verproblematiek. 

AALSCHOLVERPROOF
Vijvervissen is hot in Limburg. Dit komt onder andere doordat hier veel visvijvers lig-
gen in vergelijking met de andere federaties. Vooral in de gedeeltes van Limburg waar 
geen kanalen of rivieren zijn, wordt van oudsher al veel op vijvers gevist. Vanwege de 
teruglopende visstanden op de openbare wateren, neemt het aandeel vijvervissers de 
laatste jaren toe. De vijvervisserij ontwikkelt zich de laatste tijd sterk. Vanwege aal-
scholveroverlast hebben veel verenigingen behoefte aan een duurzaam concept dat 
ook in de toekomst een goede visvangst op vijvers waarborgt. Er worden steeds vaker 
vissen uitgezet die aalscholverproof zijn, met als belangrijkste voorbeeld de karper. 
Ook de aanleg van schuilplaatsen in visvijvers is een belangrijk aandachtspunt. Kort-
om, ook op vijvergebied is er nog veel werk te verrichten.

NIEUW WEDSTRIJDJASJE
Sportvisserij Limburg zet ook sterk in op jeugd. Er wordt een uitgebreid activiteiten-
programma ontwikkeld dat moet leiden tot een toename van het aantal jeugdvissers. 
Binnen de wedstrijdvisserij wordt hier al op vooruitgelopen. Er loopt momenteel een 
uitgebreid programma met masterclasses. In 2017 wordt dit programma verder door-
ontwikkeld. Ook de opzet van de federatiewedstrijden wordt in een nieuw jasje gesto-
ken. In samenwerking met de Projectgroep Wedstrijden wordt er een nieuwe weg in-
geslagen om het wedstrijdvissen op federatief niveau een impuls te geven. 

Sportvisserij Limburg zet zich binnen Limburg en een klein deel van 
Noord-Brabant in voor de hengelsport in de breedste zin van het 
woord. Hot topics zijn onder andere de beverproblematiek, de 
inrichting en het beheer van visvijvers, en het wedstrijdvissen.

TOPICS IN 
LIMBURG

BELANGRIJKE 
TOPICS IN LIMBURG
Gezien de vele overige punten op 
de (onderstaande) actielijst mag er 
gerust worden gesteld dat Sport-
visserij Limburg een drukke periode 
tegemoet gaat. In samenwerking 
met de verenigingen gaan wij deze 
uitdagingen graag aan, met als 
ultieme doel het optimaliseren van 
de sportvisserijmogelijkheden in 
onze mooie provincie. 
Belangrijke topics daarbij zijn: 

• Masterclasses jeugd
• Federatieve wedstrijden
• Visstand openbare wateren
• Visrechten Maas en Maasplassen
• Visstand visvijvers 
• Inrichting (karper-)vijvers
• Kweekvis
•  Visrechten werven, vernieuwen 

en veiligstellen 
• Motivatie en promotie jeugd
• Promotie 60+ vissen
• Inrichten wedstrijdoevers
• Vernieuwing hengelsport
•  Bereikbaar maken en houden 

viswater
• Beverproblematiek
• Controle en handhaving
• Updaten VISplanner

Op enkele verenigingswateren in Limburg 
huizen momenteel koppels bevers.

‘Aalscholverproof’ karpertjes uitzetten in 
visvijvers vormt een van de speerpunten.


