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LIMBURG
IN DEZE BIJLAGE:
>>  ‘WINNEN DOE JE NIET VANZELF’
>> KARPERPROJECTEN IN LIMBURG
>> KENNISMAKEN MET DE SPORTVISSERIJ
>> SAMEN VISSEN MET OUDEREN

>> SPORTVISSEN EN  
HET CORONAVIRUS
Medio maart maakte het kabinet bekend 
dat tenminste tot en met 1 juni alle 
evenementen – ongeacht groepsgrootte, 
aard en doel – verboden zijn. Hieronder 
vallen ook tal van evenementen binnen 
de sportvisserij (wedstrijden, beurzen, 
cursussen, ledenvergaderingen, etc.). Kijk 
op www.sportvisserijnederland.nl voor de 
landelijke stand van zaken voor sportvis-
sers of op www.sportvisserijlimburg.nl 
voor de laatste updates in jouw regio.
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na drie dagen vertelde zijn moeder dat 
de nieuwe buurman – Thei Meulen – erg 
goed kon vissen. “Voordat ik het wist zat 
ik met hem aan de waterkant en ving ik al 
snel een flinke brasem”, blikt Diesel terug. 
“Dat smaakte naar meer. Nu coacht hij me 
en gaat hij mee met alle wedstrijden.” Zelf 
heeft Thei ook altijd veel gevist en haalt 
hij veel voldoening uit zijn jeugdwerk bij 
HSV ’t Loze Vissertje. “Ik heb geen kinde-
ren, maar breng toch graag mijn passie 
voor het vissen en mijn kennis over. Toen 
Diesel bij de visfamilie kwam, kon ik echt 
mijn ei kwijt. Ik bekijk wat hij doet en geef 
hem tips.” 

’T LOZE VISSERTJE
Diesel is lid van HSV ’t Loze Vissertje in 
Wessem, een vereniging die jeugdvissen 
hoog in het vaandel heeft staan. Dat be-
gint al bij het enthousiasmeren van jeugd 
op de basisschool. VISmeester Har Slab-
bers geeft dit jaar voor het vijfde jaar vis-
lessen. “Tijdens zo’n les met 23 leerlingen 
zijn al eens 850 grondels gevangen in de 
haven”, vertelt voorzitter Ger Timmer-
mans. “Het plezier straalt dan echt van de 
kinderen af. Hoewel de meesten niet met-
een lid worden, merk je dat de interesse 
gewekt is waardoor ze later vaak alsnog 
met vissen beginnen. En anders dragen ze 
de hengelsport in ieder geval een warm 
hart toe.” De vereniging organiseert ook al 
20 jaar activiteiten in het teken van Natio-
nale Hengeldag, compleet met frietkraam. 
“Over het algemeen blijkt het steeds las-
tiger om jeugd te enthousiasmeren voor 
het (wedstrijd)vissen – ze hebben drukke 
agenda’s”, aldus Timmermans. “Als vereni-
ging moet je veel aan jeugdwerk doen. Bij 
ons heeft dat dan ook topprioriteit.” 

FLEXIBELE BUDGETTEN
De vereniging heeft maar liefst zeven be-
stuursleden en een actieve jeugdcom-
missie. Vrijwilligers om de jeugd te on-
dersteunen zijn er ook genoeg, aldus 
Timmermans. “Met jeugdbudgetten gaan 
we flexibel om: de jeugd krijgt alle ruim-
te en we staan voor hun ideeën open. Via 
onze website Visclubwessem.nl delen we 
volop foto’s, verslagen en informatie met 

de leden. Dat leidt vaak tot nieuwe aan-
meldingen.” Dat Wessem en omgeving 
mooie viswateren heeft die ook voor de 
jeugd goed bereikbaar zijn, helpt volgens 
Timmermans flink. “Je kunt er op verschil-
lende dieptes vissen en de witvis- en roof-
visvangsten zijn er doorgaans goed”, vult 
hij aan. We voelen ons verantwoordelijk 
voor het water en helpen dan ook regel-
matig mee met zwerfvuilopruimacties 
van het project Schone Maas. “Daarbij be-
trekken we bewust ook de jeugd, want die 
heeft de toekomst in handen”, aldus Tim-
mermans. “Diesel helpt ook vaak mee.”

LIMBURGS KAMPIOENSCHAP
HSV ’t Loze Vissertje organiseert jaarlijks 
zo’n twintig wedstrijden, waarbij jeugd 
volop ervaring kan opdoen. “Ik vind die 
wedstrijden een goede voorbereiding voor 
provinciale en nationale wedstrijden”, be-
vestigt Diesel. Inmiddels heeft hij al heel 
wat wedstrijden gevist: verenigingswed-
strijden, de Youth Challenge,  de Team-
competitie en het Limburgs Kampioen-
schap Jeugd en het NK. “Ons eerste doel 
was om een keer Limburgs Kampioen te 
worden. Dat lukte vrij snel bij het LK van 
2018”, blikt Thei terug. Afgelopen jaar werd 
Diesel derde op het LK Jeugd, waarmee hij 
zich kwalificeerde voor het Open Natio-
naal Kampioenschap Dobbervissen Junio-
ren. Sportvisserij Limburg organiseerde ter 
voorbereiding een speciale trainingsdag 
voor de deelnemers.

FEDERATIEVE ONDERSTEUNING
Sportvisserij Limburg enthousiasmeert, 
ondersteunt en begeleidt jeugdvissers on-
der meer met de Werkgroep Jeugd en Pro-
jectgroep Wedstrijden. “Wij hebben een 
hele goede relatie met Sportvisserij Lim-
burg en ervaren de samenwerking als zeer 
prettig,” erkent Timmermans. Diesel mag 

soms zelfs op pad met Ramon Pasmans, 
adviseur bij Sportvisserij Limburg en te-
vens internationaal wedstrijdvisser. “Van 
die één-op-één-sessies leer ik het meest”, 
zegt Diesel. “Ramon ziet direct wat ik goed 
en fout doe en geeft heel veel tips. Als je 
die kennis in je eentje moet opdoen, ben 
je jaren verder.” Ook aan de andere jeugd-
wedstrijdvissers van Team Limburg trekt 
Diesel zich op. “We vertellen elkaar bijna 
alles. Ik voel me dan ook echt onderdeel 
van het team.”

EERSTE KAMPIOEN
Dat het zijn vruchten afwerpt, bleek on-
der meer bij de finales van de Open Nati-
onaal Kampioenschappen Junioren aan 
het Noord Hollandschkanaal bij Graftdijk. 
De Limburgse jeugdvissers waren daar 
toonaangevend. Diesel werd Nationaal 
Kampioen in de U15-categorie en Bram 
Theunissen Nationaal Kampioen in de 
U20-categorie. Daan van Wijlick en Juul 
Slabbers wonnen beiden brons in respec-
tievelijk de U20- en U25-categorie. “Het is 
voor het eerst in de 66-jarige historie van 
onze club dat we een Nederlands Kampi-
oen in huis hebben”, zegt Timmermans 
trots. Diesel is alweer hard aan het trainen 
voor het volgende NK. “Ik ben dit jaar flink 
vooruitgegaan en ga mijn titel verdedi-
gen. Maar eerst wil ik nog het volgende LK 
winnen. Daar ga ik sowieso voor!”, zegt hij 
vastberaden. Het WK is de ultieme droom 
volgens Thei. “Maar dan moet je wel goed 
blijven luisteren naar Thei en mij, want 
ik ben momenteel de viskoning van Wes-
sem”, zegt Timmermans lachend. “En ik de 
viskoning van Nederland!”, reageert Die-
sel gevat.

MEEDOEN AAN WEDSTRIJDEN
Wil jij net als Diesel de strijd aangaan met 
andere jonge vissers? Op zaterdag 4 juli 
2020 organiseert Sportvisserij Limburg het 
Limburgs Kampioenschap Jeugdvissen bij 
de vijver van HSV Heksenberg in Heerlen. 
Dit is tevens de selectiewedstrijd voor het 
NK. Jezelf inschrijven kan via het secre-
tariaat van jouw hengelsportvereniging. 
Voor vragen kun je mailen naar 
wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl.

Diesel in gesprek met buurman Thei (midden) 
en Ger Timmermans.

G evraagd hoe lang hij al vist, 
begint Diesel hardop terug 
te tellen aan de hand van 
zijn overwinningen. “Ik vis 
nu ruim vijf jaar fanatiek.” 

Dat hij zich volledig op het wedstrijdvis-
sen richt, heeft een duidelijke reden. “Ik 
heb echt competitiedrang en houd van de 
spanning in aanloop naar de uitslag als ik 

veel vis gevangen heb. Winnen vind ik na-
tuurlijk het allerleukste.”

BUURMAN EN BUURMAN
Terwijl veel jeugdvissers vissen met de 
paplepel krijgen ingegoten, vist bij Die-
sel niemand in de familie. Zijn enthousi-
asme voor vissen ontstond toen hij vijf 
jaar geleden naar Neeritter verhuisde. Al 

‘ DE RELATIE MET 
SPORTVISSERIJ 
LIMBURG IS 
GOED EN WE 
WERKEN ZEER 
PRETTIG SAMEN’

Diesel Westerhoff (13) heeft als grootste passie wedstrijdvissen 
en werd afgelopen jaar zelfs Nederlands Kampioen Dobbervissen 
Junioren in de U15-categorie. Met zijn coach en voorzitter Ger 
Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje uit Wessem bespreekt hij 
wat er zoal bij wedstrijdvissen komt kijken en hoe de vereniging en 
Sportvisserij Limburg hem daarbij ondersteunen.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

“ WINNEN DOE JE 
NIET VANZELF”
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Sportvisserij Limburg heeft al veel succesvolle projec-
ten uitgevoerd in samenwerking met de in 2013 opge-
richte De KSN Regio Limburg. Zo deden we vliegtuig-
tellingen om de sportvisserij in de provincie in kaart 
te brengen en breidden we het aantal federatieve 

wateren met nachtvis- en derde hengelmogelijkheden uit. Ook 
werken we samen voor een betere karperstand. En dat is nodig, 
want na de eeuwwisseling daalde het aantal karpers in Lim-
burg en werd de spiegelkarper een zeldzaamheid. Dat verander-
de in 2014, toen Sportvisserij Limburg en De KSN Regio Limburg 
ruim 750 kg karper uitzette in het Julianakanaal – de eerste uit-

zetting sinds 1978 in de provincie. In 2015 en 2016 werd respec-
tievelijk 500 kg en 669 kg karper uitgezet. 

DRIEJARENPLANNEN
Wat volgde was een driejarig uitzetplan waarbij Sportvisserij 
Limburg geld beschikbaar stelde voor karperuitzet in de Maas 
en Maasplassen samen met De KSN Regio Limburg. Na de eer-
ste uitzet van 1.183 kg karper in 2017 volgde in 2018 nog eens 
1.765 kg en in 2019 een totaal van 1.566 kg. Omdat de uitzettin-
gen succesvol bleken, besloot Sportvisserij Limburg onlangs 
om voor 2020, 2021 en 2022 nog eens 20.000 euro te reserveren 
voor de uitzet van karpers in afstemming met De KSN. Doel is 
het creëren en behouden van een gevarieerd karperbestand in 
de Limburgse wateren. Begin februari van dit jaar werden de 
eerste karpers – zo’n 1.000 kg – in de Boschmolenplas en op di-
verse plekken in de Maas uitgezet.

3.000 KARPERS RIJKER
Daniël Jawadnya, voorzitter van De KSN Regio Limburg, merkt 
dat karperuitzettingen veel losmaken op social media. Sport-
vissers worden er enthousiast van en sommige karpervis-
sers hebben na zo’n uitzet al meteen een targetvis op het oog. 
“Onlangs drong tot me door wat we in slechts zes jaar tijd al 
bereikt hebben met die uitzettingen”, aldus Jawadnya. “Onze 

KARPERPROJECTEN IN LIMBURG
Na een reeks succesvolle visuitzettingen 
zijn Sportvisserij Limburg en De Karper 
Sportvisserij Nederland Regio Limburg 
een nieuw driejarenplan gestart om 
karper in openbaar provinciewater uit te 
zetten. In dit artikel blikken we terug én 
vooruit op diverse mooie projecten voor 
de Limburgse karperwereld.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: DANIËL JAWADNYA

provincie is ruim 3.000 karpers rijker dankzij de inzet van De 
KSN, Sportvisserij Limburg, hengelsportondernemers en tallo-
ze vrijwilligers. Ik moet ook regelmatig denken aan onze grote 
vriend Michel Hollaar, die dit allemaal in beweging heeft ge-
zet.” Uit vangstmeldingen blijkt dat een aanzienlijk percentage 
van de karpervangsten in Limburg inmiddels uit projectkarpers 
bestaat en dat de vissen flink groeien.

SAMENWERKEN MET DUIKERS
De Boschmolenplas is volgens Jawadnya een schoolvoorbeeld 
van succesvolle karperuitzet ten behoeve van sportvissers. Deze 
oude Maasplas, die ooit werd afgesloten van de rivier en daar-
door nu nog slechts een klein bestand aan oude rivierschubs her-
bergt, is namelijk ook één van de beste duikbestemmingen van 
Nederland. “Duiken en vissen gaan meestal slecht samen”, legt 
Jawadnya uit. “Duikers zien onze lijnen slecht en raken erin ver-
strikt, terwijl wij liever vis op de stek zien in plaats van karper-
verjagende bellen. Vissen op de plas werd op den duur zelfs zo’n 
heikel punt dat we de visrechten dreigden te verliezen. Samen 

met Ben Willems – adviseur van Sportvisserij Limburg – en in 
overleg met het duikcentrum dat het water beheert, zijn we 
toch tot overeenstemming gekomen.” De afspraak is nu dat er 
twee aparte zones komen – één voor duikers en één voor vis-
sers – zodat we elkaar niet in de weg zitten. Het is een com-
promis, maar dit heeft wel als bijkomend voordeel dat we nu 
voor het eerst ook mogen nachtvissen aan dit water.” Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden verwijst hij 
naar de VISplanner. 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Ook los van visuitzet is de Boschmolenplas volop in ontwikke-
ling. Sportvisserij Limburg doet er alles aan om zoveel moge-
lijk nieuwe sportvisserijmogelijkheden te creëren. “We hebben 
intensief contact met de watereigenaar en die heeft aange-
geven volledig mee te willen werken aan een nieuwe inrich-
ting van het visgedeelte”, vertelt Ben Willems van Sportvisse-
rij Limburg. “De oevers van het duikgedeelte waren al minder 
goed bevisbaar door de fikse begroeiing. Het deel dat wel nog 
bevisbaar blijft, gaan we verbeteren voor de sportvisser door 
het toestaan van bellyboats en het aanleggen van parkeer-
plekken en visplaatsen.” 

VISRECHTEN WAARBORGEN
Nu de uitzet van karper succesvol blijkt, ziet Sportvisserij Lim-
burg een volgende uitdaging in het bewaken van visrechten. 
“Onze provincie is als een lappendeken waar veel verschillen-
de partijen stukken grond en wateren bezitten”, schetst Wil-
lems. “Binnen al die organisaties wordt sterk wisselend ge-
dacht over de hengelsport. Aan ons de schone taak om voor al 
die partijen een goed beheerplan op te stellen, zodat we onze 
rechten kunnen waarborgen en waar mogelijk zelfs uitbrei-
den.” Ook De KSN Regio Limburg ziet graag meer vismoge-
lijkheden en gaat Sportvisserij Limburg daarom een handje 
helpen bij de controle en handhaving. “Veel terreineigena-
ren houden hun deuren voor (nacht)vissen gesloten omdat ze 
overlast ervaren”, aldus Jawadnya. “Dat willen we zelf helpen 
oplossen met extra controles.”

SPIEGELKARPERS MELDEN
Dankzij de hierboven genoemde uitzettingen zijn spiegelkar-
pers in Limburg weer een regelmatige verschijning. Vang jij 
er een in de Maas, Maasplassen of de Limburgse kanalen? 
Stuur dan een foto van de linkerzijde en gegevens als lengte, 
gewicht en vangstlocatie naar limburg@deksn.nl of meld je 
vangst in de Facebookgroep SKP Limburg. Zo kunnen we na-
gaan hoe succesvol uitzettingen zijn geweest. 

Karpers krijgen de vrijheid tijdens een uitzetting in de Boschmolenplas.

Daniël Jawadnya (links): “Het is ongelooflijk 
wat we in slechts zes jaar tijd hebben bereikt.”

Sportvisserij 
Limburg heeft geld 
gereserveerd voor 

karperuitzet in 2020, 
2021 en 2022
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KENNISMAKEN MET 
DE SPORTVISSERIJ

Bij de waterschapsverkiezingen voor het nieuwe algemeen 
bestuur van Waterschap Limburg – in maart 2019 – kwam 
Gerard IJff met ruim vierduizend stemmen als nieuwe 
bestuurder uit de bus. Via de partij Water Natuurlijk 
Limburg, die drie zetels kreeg, maakt hij zich in het 
bijzonder sterk voor de sportvisserij. Wat deed hij tot op 
heden zoal in zijn nieuwe rol?
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

 “I k had meteen zin in om aan de 
slag te gaan met het waterschaps-
beleid en de moderne uitdagin-
gen rond waterbeheer”, weet Ge-
rard IJff nog goed over de eerste 

weken na zijn verkiezing. Nadat hij in zijn 
zestien jaar als wethouder van Gemeen-
te Roermond – met de portefeuilles Sport 
en Water – al veel contact had gehad met 
hengelsportverenigingen, kwamen daar 

in zijn eerste jaar als waterschapsbestuur-
der veel nieuwe ervaringen bij. “Ik ga in-
middels in heel Limburg op werkbezoek 
om zoveel mogelijk feeling te krijgen met 
alle aspecten van de hengelsport”, aldus 
IJff. “Zo kan ik dat geluid goed laten door-
klinken binnen het waterschap, waardoor 
knelpunten opgelost en plannen gereali-
seerd kunnen worden.”

MEMORABELE BEZOEKEN
Een van de meest memorabele evene-
menten vindt IJff de Open Jeugdvisdag tij-
dens de heropening van de gerenoveerde 
gemeentevijver in Wijnandsrade. “Het is 
prachtig om te zien hoe zo’n vitale vereni-
ging echt aan de weg timmert in overleg 
met het gemeentebestuur. Mede dankzij 
advies van Sportvisserij Limburg is die vij-
ver nu echt een pareltje met goede toegan-
kelijkheid tot aan het water. Zelf gooide ik 
ook een hengeltje uit en ving ik zowaar na 

50 jaar weer een visje.” IJff kijkt ook met 
veel plezier terug op de karperuitzet van 
Sportvisserij Limburg samen met De KSN 
Regio Limburg, die hij in 2019 bijwoonde 
en waarbij maar liefst 666 kg aan schub-
karpers werd uitgezet. Hij was bij de ope-
ning van de vistrap die Waterschap Lim-
burg in de Worm bij Kerkrade aanlegde 
(waardoor vissen onbelemmerd langs de 
Baalsbruggermolen kunnen zwemmen) 
én bezocht de internationale bijeenkomst 
van het Vissennetwerk over zalmachtigen 
in de Maas. Samen met Sportvisserij Lim-
burg was hij bij de ondertekening van het 
bevoegdheidsconventant, waardoor BOA’s 
in Limburg nauwer kunnen samenwer-
ken. Tot slot bezocht hij vrijwilligersevene-
menten van Sportvisserij Limburg en de 
algemene ledenvergadering en ging hij bij 
diverse hengelsportverenigingen langs – 
zoals HSV Willem Een. “Ik weet daardoor 
nu goed wat er leeft”, legt hij uit.

ZELFS OP TV
IJff schittert zelfs op televisie: samen met 
wethouder Tim Weijers leverde hij een bij-
drage aan het item over Sportvisserij Lim-
burg in het SBS-programma Holland van 
Boven, dat werd opgenomen bij stuwmeer 
de Cranenweyer in Kerkrade. Uit het item 
blijkt hoe Sportvisserij Limburg met tal 
van organisaties in gesprek gaat om zich 
sterk te maken voor sportvissers en de vis-
sen en hun leefomgeving. Binnen het wa-
terschap stelde IJff onder meer kritische 
vragen over de invloed van grote zweme-
venementen, verontreiniging in de Geul, 
onttrekking van water uit de Roer, verdro-
ging, de herinrichting van het unieke ge-
bied rond de Middelsgraaf en de Doort en 
over de invloed van diverse watermolens 
op de visstand en trekvissen. “Het is be-
langrijk dat er rekening wordt gehouden 
met alle belangen, want dat is wat Water 
Natuurlijk Limburg verstaat onder modern 
waterbeheer”, legt hij uit.

HANDEN UIT DE MOUWEN
IJff steekt graag zijn handen uit de mou-
wen, bijvoorbeeld door zwerfafval bij de 
Maas op te ruimen. “Er komt helaas steeds 
meer plastic in vissen terecht, terwijl ik 
juist met ons waterschap – net als Sport-
visserij Limburg – schoon en visrijk wa-
ter nastreef”, aldus IJff. Hij wil ook dat de 
waterkwaliteit en de toegankelijkheid 

van oevers voor sportvissers – inclusief 
mindervaliden – aantrekkelijk worden. 
Daarom pleit Water Natuurlijk Limburg 
voor het verder openstellen van waterlo-
pen voor rustige recreatie (zoals vissen) 
en werkt het waterschap mee aan verant-
woorde visuitzet en het opheffen van vis-
migratiebelemmeringen. Ook een actieve-
re aanpak van waterverontreiniging door 
medicijnresten, bestrijdingsmiddelen of 
meststoffen – zoals in de Geul – krijgt vol-
op aandacht. Tot slot noemt IJff stuwen 
bij watermolens en waterkrachtcentrales 
die nu nog sterk de vistrek belemmeren 
en vaak zelfs vis vermalen. Problemen die 
hij goed kent, omdat hij als wethouder al 
meewerkte aan herstel van vispassages bij 
watermolens en turbines in de Roer en de 
Swalm. “Ik vind het fantastisch dat ook de 
sportvisserij zich om het welzijn van vis-
sen bekommert. Daar probeer ik anderen 
ook bewust van te maken.” 

MET IJFF IN GESPREK
Gerard plant regelmatig werkbezoeken en 
hoort graag over belangrijke thema’s die 
hij kan aankaarten, om zoveel mogelijk te 
betekenen voor zowel vis als visser. Heb 
jij nog tips of opmerkingen voor Gerard of 
wil je graag een keer met hem in gesprek 
over de sportvisserij? Neem dan contact 
op met Cindy Lemmens via 
cindy@sportvisserijlimburg.nl.

>> FEDERATIE ALS VRAAGBAAK
Het grootste deel van de Nederlandse viswateren, de visstand en de bereikbaarheid van 
visstekken zijn bij de waterschappen in beheer. Als partij met sportvissen als speerpunt, 
heeft Water Natuurlijk Limburg de steun van Sportvisserij Limburg. Zo vindt er maandelijks 
een overleg plaats, waarbij Gerard IJff oor heeft voor de knelpunten die door de sportvis-
serij worden aangekaart. Binnen het waterschap buigt men zich door zijn input over deze 
vraagstukken. “Bovendien kunnen we veel kennis met elkaar uitwisselen. Ik zie Sportvisse-
rij Limburg als een echte vraagbaak met veel kennis en expertise op het gebied van vissen, 
water- en vistandbeheer en vismigratie”, legt Gerard IJff uit.

“ IK VIND HET FANTAS-
TISCH DAT OOK DE 
SPORTVISSERIJ ZICH 
OM HET WELZIJN VAN 
VISSEN BEKOMMERT. 
DAAR PROBEER IK AN-
DEREN OOK BEWUST 
VAN TE MAKEN.”
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In samenwerking met het Instituut Voor Natuureducatie en 
duurzaamheid (IVN) en Sportvisserij Nederland organiseert 
Sportvisserij Limburg het project ‘Samen Vissen’. Zo bezorgen 
we ouderen die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen een 
onvergetelijke visdag.
DOOR: CINDY LEMMENS

Een kwart van de bewoners van zorgcentra komt niet meer 
buiten omdat ze het simpelweg niet meer kunnen of om-
dat er geen begeleiding is. Een schrijnend probleem, temeer 

omdat uit onderzoek blijkt dat in de natuur zijn een positief effect 
heeft op mensen. Dankzij het project ‘Samen Vissen’ – een initia-
tief van de georganiseerd hengelsport – kunnen ouderen nu als-
nog op een gezonde en leuke manier genieten van de natuur en 
beweging. Het project sluit aan bij de IVN-campagne Grijs, Groen 
& Gelukkig, waarmee het instituut zorgcentra een natuurrijk ac-
tiviteitenprogramma aanbiedt. Voor de hengelsport is het dé ma-
nier om lokaal van sociaal-maatschappelijke betekenis te zijn. 

LAAGDREMPELIG
In het project gaan bewoners van zorgcentra een dagje vis-
sen met vrijwilligers van de plaatselijke hengelsportvereniging, 

waarbij IVN voor de contacten met de zorgcentra zorgt. Sportvis-
serij Limburg regelt materiaal en begeleidt de vrijwilligers van de 
hengelsportverenigingen, die op hun beurt de ouderen begelei-
den bij het vissen. Sportvisserij Limburg en de hengelsportvereni-
gingen zorgen voor alle benodigde visspullen en voldoende vrij-
willigers. “Het moet echt laagdrempelig zijn en de beleving staat 
op zo’n dag centraal”, vertelt Ramon Pasmans, adviseur bij Sport-
visserij Limburg. “Sommige deelnemers zullen voor het eerst vis-
sen, anderen pakken hun oude hobby weer op.” Zo’n veertien 
zorgcentra hebben zich al aangemeld. De eerste evenementen 
staan deze zomer op de planning in o.a. Kerkrade, Voerendaal, El-
sloo, Limbricht, Heythuysen, Vaals en Helden.

MORGEN WEER?
“De samenwerking met de projectleider van IVN (Noï Boesten) 
verloopt uitstekend”, aldus Pasmans. “We krijgen ook al veel en-
thousiaste reacties over het project en het aantal aanmeldingen 
groeit. Het gaat veel voldoening geven als we straks die ouderen 
uit hun dagelijkse sleur kunnen halen. Hopelijk zeggen ze dan ’s 
avonds in de zaal ‘Morgen weer?’ tegen elkaar.” Pasmans’ droom 
is dat ieder tehuis uiteindelijk op vaste basis samen met de lokale 
hengelsportvereniging visdagen voor bewoners organiseert.

SAMEN VISSEN MET OUDEREN
EEN HARTVERWARMEND PROJECT

Buiten in de 
natuur zijn –

zoals sportvissen 
– heeft een be-
wezen positief 

effect


