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LIMBURG
IN DEZE BIJLAGE:
>> VISSEN EN VLOGGEN
>> HSV 'T RINGSELVEN
>> VISAMBULANCE
>> BOA-TEAMS SPORTVISSERIJ 
LIMBURG EN SPORTVISSERIJ 
ZUIDWEST NEDERLAND

Met de voor-
jaarszon erbij is 
het goed toeven 

aan de water-
kant
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Behalve tips & tricks bevatten de vlogs van Laurent ook avontuur en educatie. Van stadspark tot de Maas: Laurent waardeert het allemaal.

Een vis op film maakt een vlog meteen af.

Instagram is een goed voorbeeld 
van een platform waar veel jeugd 
het sportvissen ontdekt. Ook op 
YouTube verschijnen dagelijks 
filmpjes van mooie vangsten. Dat 

vloggen de nieuwste trend is in de hen-
gelsport – ook in Limburg – bewijst 
Laurent Oger (27) uit Maastricht. Deze 
startende influencer deelt op zijn You-
Tube-kanaal wekelijks een vlog over 
zijn visavonturen. Sportvisserij Lim-

burg sprak Laurent in het Stadspark De 
Vijf koppen in zijn thuisstad tijdens één 
van die visavonturen.

BEGONNEN MET VOORNTJES
Laurent vist pas twee jaar. Daar waar het 
sportvissen normaliter vaak via fami-
lie wordt doorgegeven, heeft Laurent het 
zichzelf aangeleerd – onder meer door het 
kijken van YouTube-video’s. Via het kijken 
van survival-video’s kwam hij automatisch 
in contact met sportvisfilmpjes. Zijn ‘carri-
ère’ begon zoals bij de meeste sportvissers 
met het vissen op voorntjes, waarna hij la-
ter via een collega in contact kwam met 
karpervissen. Laurent is vooral gefasci-
neerd door het onbekende. “Voorheen had 

ik echt geen idee van wat er allemaal in 
de Limburgse wateren zoals de Maas rond 
zwemt. Nu zie ik pas wat een ongelooflijk 
mooie vissen daar leven”, erkent de Maas-
trichtenaar. 

BREDE INTERESSE
Hoewel Laurent pas twee jaar vist, mag hij 
zich gerust een allround sportvisser noe-
men. Het hele jaar door vist hij op voorns 
en brasem met de feeder, met kunstaas op 
baars, snoekbaars en snoek en karpervis-
sen doet hij zowel statisch als actief. Hij 
staat er zelfs voor open om het een keer 
op zee te gaan proberen en ook het bui-
tenland kan op zijn interesse rekenen. Het 
vangen van een grote arapaima op film 

noemt hij zijn droom. Door zijn brede inte-
resse in alle takken van de hengelsport, is 
ook de liefde voor YouTube geboren. Naar 
eigen zeggen heeft hij veel van de hengel-
sport via de YouTube-video’s geleerd.

ONLINE DAGBOEK
Laurent’s liefde voor het opnemen van vi-
deo’s begon ooit op vakantie. “Ik 
denk dat ik dit van mijn moe-
der heb, want zij deed dit 
vroeger ook al. Mij leek 
het ook leuk om mijn vis-
avonturen te filmen en 
een ‘online dagboek’ bij 
te houden. Omdat ik nog 
niet zo lang vis, is deze vlog 
ook bedoeld voor jeugd en 
voor mensen die net zijn be-
gonnen met vissen. Ik hoop er een 
‘feest van herkenning’ mee te creëren. Ik 
heb door mijn vlog al veel sportvissers le-
ren kennen die mij tips over technieken en 
wateren geven – en andersom. Je houdt er 
vaak ook leuke sociale contacten aan over. 
Ik vlog niet om er uiteindelijk geld mee te 
gaan verdienen. Vissen blijft een hobby en 
ik zie wel hoe een en ander zich in de toe-
komst ontwikkelt.”

STIMULANS VOOR JEUGD
Halverwege het gesprek heeft Laurent in-
eens beet en na een paar spannende mi-
nuten vangt hij een mooie Maastrichtse 
stadskarper. Vrijwel direct komt de camera 
tevoorschijn. Deze video gaat aankomen-
de week online. Laurent is niet bang voor 

stekherkenning. “Iedereen kent dit park 
en daarmee is deze vlog juist een mooie 
stimulans voor de jeugd. Die leert zo de 
fijne kneepjes van het karpervissen.” Ook 
in de toekomst wil Laurent met zijn vlogs 
de jeugd dingen blijven leren. Veel jonge-
re kijkers volgen hem via YouTube en wil-
len graag een keer met hem gaan vissen. 

“Via mijn wekelijkse vlogs wil ik 
kids ook elke week iets edu-

catiefs meegeven. Daarom 
film ik ook karperuitzet-
tingen, leg ik uit hoe je 
een snoek onthaakt en 
kaart ik de afvalproble-

matiek rondom diverse visstekken aan.”

SPEELS KENNISMAKEN
Sportvisserij Limburg juicht initiatie-
ven als die van Laurent toe, omdat ze 
jeugd maar ook ervaren sportvissers op 
een speelse en educatieve manier laten 
kennismaken met gedragsregels en het 
omgaan met levende natuur. Laurent 
gaan we vast en zeker nog een keer te-
genkomen! Op zijn YouTube-kanaal               
(Bit.ly/3pLPwqS) vind je al zijn sportvis-
vlogs en verschijnt elke woensdag om 
19.00 uur een nieuwe vlog.

Met zijn vlogs 
wil Laurent de 

jeugd stimuleren en 
ook iets educatiefs 

meegeven VISSEN EN VLOGGEN
Sportvissen is ongekend populair bij 
de jeugd, want vissen is spannend én 
vissen is cool! Via vloggers op social 
media komt jeugd bovendien snel in 
contact met sportvissen.
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PORTRET H.S.V. ’T RINGSELVEN
Hengelsportvereniging ’t Ringselven beschikt over een aantal unieke wateren die 
opvallen door de ligging in een prachtig natuurgebied, de hechte gemeenschap en 
de zinkfabriek Nyrstar. De redactie van Sportvisserij Limburg was nieuwsgierig en 
reed op een mooie zonnige dag richting Budel-Dorplein voor een interview met de 
penningmeester, Dennis Kissen.
AUTEUR: ANDRES DE ROUVILLE. FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

De in 1953 opgerichte hengel-
sportvereniging ’t Ringsel-
ven ligt in het dorp Budel-
Dorplein net over de grens 
van Limburg in Noord-Bra-

bant. Deze vereniging die beschikt over 
ruim vijfhonderd leden en is aangesloten 
bij Sportvisserij Limburg. Budel-Dorplein, 
welke valt in de gemeente Cranendonck, is 
ontstaan in de 19e eeuw toen fabrikanten-
familie Dor een zinkfabriek bouwde in het 
aangekochte vennengebied tussen Budel 

en Weert. In de nabije omgeving van de 
fabriek liet de familie Dor huizen en voor-
zieningen bouwen voor de arbeiders. Hier-
door is de fabrieksnederzetting Dorplein 
ontstaan en is sinds 2011 aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht. De tegenwoor-
dige visvijvers diende oorspronkelijk om 
water aan te voeren als koelwater voor de 
zinkproductie.

UNIEKE VISWATEREN
De vereniging heeft de visrechten van 

drie verschillende wateren: de Ringselven 
vijver, de Peel 1 en de Peel 2. “Die eerste 
is een oude zandafgraving van ongeveer 
drie hectare met een diepte tot vijf meter 
en een gezond en gevarieerd visbestand”, 
schetst Dennis. “Deze vijver dient tevens 
als wedstrijdvijver en is de locatie voor 
jeugdevenementen. We organiseren al 
een aantal jaren jeugdvisdagen voor kin-
deren van 5 tot 16 jaar. Dat heeft ons een 
mooi aantal jeugdleden opgeleverd. Coro-
na gooide twee jaar roet in het eten, maar 
komend jaar hopen we weer nieuwe acti-
viteiten te kunnen organiseren.”

UITMUNTEND ROOFVISBESTAND
De Peel 1 en 2 – de twee grootste wate-
ren van H.S.V. ’t Ringselven – zijn niet al 
te diep en bevinden zich middenin een 

uniek natuurgebied. Het contrast tussen 
natuur en industrie kan bijna niet gro-
ter, dit maakt het ook zo uniek. Behalve bij 
sportvissers, is dit gebied ook erg geliefd 
bij wandelaars en vogelspotters. De twee 
vennen staan met elkaar in verbinding via 
een sloot langs de dijk van de zinkfabriek. 
Deze wateren staan bekend om hun uit-
muntend roofvisbestand. De vennen wor-
den omringd door dikke rietkragen en de 
grillige kanten vormen idyllische inham-
metjes met grote lelievelden, wat prima 
schuilplaatsen zijn voor snoek, baars en 
meerval. “Ondanks de grote verscheiden-
heid aan roofvis is het ook goed witvissen 
op de vennen en zwemt er een mooi be-
stand aan jonge karpers. Er is voor ieder-
een wat te beleven”, aldus Dennis.

NIEUWE AANLEGSTEIGER
De Peel 1 en 2 beschikken over een paar 
uitstekende kantstekken, maar de beste 
stekken bereik je met een (roei)boot. De 
Peel 1 beschikt over een trailerhelling en 
leden hebben de mogelijkheid om één lig-
plaats te huren die zich achter het karakte-
ristieke pomphuisje bevindt. Rondom dit 
monumentale huisje bevindt zich ook een 
ruime parkeerplaats voor de leden die ge-
bruikmaken van de wedstrijdvijver, alsme-
de de bootsteiger. De oude aanlegsteiger 
aan de Peel 1 is helemaal afgebroken en 
onlangs compleet nieuw opgebouwd met 
hulp van bestuur en leden. De oude boten-
steiger aan de Peel 2 wordt nu afgebroken 
en binnenkort vervangen door een com-
pleet nieuwe steiger. De nieuwe steigers 
zijn te danken aan subsidie van Sportvis-

serij Limburg en Sportvisserij Nederland.

VRIJWILLIGERS
H.S.V. ’t Ringselven heeft leden die graag 
een helpende hand bieden. Zo worden er 
elk jaar een aantal onderhoud- en opruim-
dagen georganiseerd. Van het bijhouden 
van beplanting en schoeiing tot aan het 
opruimen en onderhouden van de boten-
steiger. Volgens Dennis is dit altijd even 
een leuk contactmoment met de leden 
buiten het vissen om. Verder bestaat de 
vereniging uit een variëteit van bevlogen 
mensen die zich bezighouden met visse-
rijcontrole, wedstrijden en diverse evene-
menten. Volgens Dennis ziet de toekomst 
er dan ook gezond en rooskleurig uit en 
kan er nog tot in de lengte van jaren volop 
worden genoten van deze unieke wateren.

OP DE DRIE WA-
TEREN VAN HSV 
'T RINGSELVEN 
IS VOOR IEDERE 
SPORTVISSER 
WAT TE BLEVENVissen onder de rook van de zinkfabriek

De nieuwe botensteigers zijn te danken aan subsidie van 
Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland.

Een monumentaal pomphuisje verraadt de historische omgeving. De vijvers Peel 1 en Peel 2 vormen samen een uniek natuurgebied.

PORTRET:
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PORTRET: 
NAHED MEEUWS
Sportvisserij Limburg liep een dag mee 
met federatief BOA Nahed Meeuws 
en haar collega Ed Stoelman. Nahed 
is sinds 2020 één van de vijf vrijwil-
lige BOA’s in Limburg. Wij vroegen 
haar over haar werk bij de gemeente 
Roermond en hoe ze BOA werd voor de 
sportvisserij.

“Ik ben het gezicht van ge-
meente Roermond in de bui-
tengebieden en rondom de 

Maasplassen. Ik werk al vijfentwintig 
jaar bij de gemeente Roermond en heb 
al sinds 2005 de taak accenthouder van 
de Maasplassen en de buitengebieden. 
Mijn gebied strekt zich uit van Swal-
men tot de Weerd en Herten. Daarbij 
gaat het om alle buitengebieden en het 
water daaromheen. Die omgeving voelt 
voor mij als een tweede thuis.”

GEPASSIONEERD BOA
“Handhaving heeft mij als vak altijd 
aangesproken. Ik vond het boeiend en 
afwisselend. Geen dag is hetzelfde, er 
is altijd iets nieuws te leren en je staat 
dicht bij de maatschappij. Het BOA-
schap begon bij mij als werk maar is nu 
mijn passie geworden. Daar ligt echt 
mijn hart. Een dag niet in de buitenge-
bieden gesurveilleerd, is een dag niet 
geleefd!”

MOOI EN VEILIG HOUDEN
“Mijn doel is het beschermen van 
dit geschenk, zodat deze prachtige 
omgeving toegankelijk en mooi blijft 
voor iedereen. Het is hier zo mooi en de 
natuur verbaast me elke dag weer op-
nieuw. Dit is mijn lust en mijn leven, ik 
vind het super om dit werk te doen. Ik 
ben er ook trots op en ik wil me blijven 
inzetten om het hier mooi en veilig te 
houden.”

INGEZOOMD: 
BOA-TEAMS SPORTVISSERIJ ZWN EN LIMBURG
Controle en handhaving langs de wa-
terkant is een belangrijk onderdeel van 
het werk van de federaties. Samen zet-
ten we ons in om misstanden aan en 
op het water tegen te gaan, zodat we 
uiteindelijk allemaal op zoveel moge-
lijk mooie plekken in Nederland onze 
hobby kunnen blijven uitoefenen.
TEKST: MICHELLE SIBEIJN > 
FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaren (BOA) zijn on-
misbaar om deze controles 
in goede banen te leiden. 
Sportvisserij Zuidwest Ne-

derland zette hiervoor kort na de op-
richting een BOA-team op, dat vanuit 
de werkorganisatie wordt aangestuurd 
door Rian de Jong – die op haar beurt 
ondersteuning krijgt van een driekop-
pig team BOA-ondersteuning. Het stre-
ven is om tot een compleet team van 
dertig vrijwillige BOA’s te komen die 
zich inzetten voor het toezicht en de 
handhaving van de Visserijwet op wa-
teren uit de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse VISwateren in de regio’s 
Zuidwest Nederland en Limburg. Los 
van de controles zelf, wordt ook regel-
matig de samenwerking gezocht met 
verschillende partners in het veld. Zo 
blijven wij als federatie nauw in con-
tact met de NVWA, Staatsbosbeheer, 
diverse land- en waterschappen, on-
derdelen van de nationale politie en 
verenigingscontroleurs.

SAMENWERKING MET 
LIMBURG
Sportvisserij Limburg wilde ook inzet-
ten op meer controles langs de water-
kant en vroeg Sportvisserij Zuidwest 
Nederland om hulp bij het opzetten 
van een eigen BOA-team. Begin 2020 
besloten de federaties hiervoor de han-
den ineen te slaan. In april 2021 gaven 
alle betrokken overheidspartijen groen 
licht, zodat BOA’s in dienst van Sport-

visserij Zuidwest Nederland nu ook in-
zetbaar zijn in Limburg. Ook het officiële 
samenwerkingsconvenant werd daarna 
getekend. Na actieve werving tijdens le-
denvergaderingen en een oproep in de re-
gio-editie in Hét VISblad zijn inmiddels 
vijf Limburgse BOA’s beëdigd. Sinds de ge-
groeide ingezet op controle en handhaving 
door de sportvisserij is het aantal contro-
les in Limburg flink gestegen. De samen-
werking tot nu toe stemt dus tevreden.

GASTHEER/-VROUW AAN 
DE WATERKANT

Belangrijker nog dan het controleren 
op documenten is de rol van BOA’s als 
gastheer/-vrouw aan de waterkant. In ge-
sprek met sportvissers kunnen ze voor-
lichting geven en andersom waardevolle 
informatie ophalen, bijvoorbeeld over mis-
standen aan of op het water. BOA’s zijn im-
mers maar kort aan de waterkant, terwijl 
sportvissers er vaak uren doorbrengen; zij 
zijn dus de échte ogen en oren in het veld. 
Mocht jij als sportvisser melding willen 
maken van een misstand aan het water, 
doe dat dan bij het Meldpunt Visstrope-
rij. Via https://bit.ly/3Mv98cl vul je ano-

niem een formulier in dat vervolgens naar 
de juiste partij wordt verzonden. Er wordt 
altijd wat met de meldingen gedaan, ook 
al lijkt dat soms niet zo. Het punt is dat het 
soms tijd kost om tot actie over te kunnen 
gaan en ook moeten de daders vaak op he-
terdaad worden betrapt.

MEER BOA’s GEZOCHT
Ben jij na het lezen van dit artikel enthou-
siast geraakt over vrijwillige BOA worden 
voor de sportvisserij? Kijk dan snel op de 
volgende pagina voor de bijbehorende va-
cature!

BOA-CONTROLE 
AANVRAGEN
Aangesloten hengelsportverenigingen 
kunnen nu al bij Sportvisserij Zuidwest 
Nederland of Limburg een BOA-controle 
aanvragen op hun verenigingswater. Vul 
hiervoor het formulier in op 
hwww.sportvisserijzwn.nl/vis-en-water/
controle-en-handhaving
Bij elk verzoek vindt eerst een gesprek 
plaats en er wordt ook altijd eigen inzet 
van de vereniging verwacht.

BOA’s Nahed Meeuws en Ed Stoelman samen aan het werk in het veld.

HET BELANGRIJKSTE 
VOOR BOA’S IS HUN ROL 
ALS GASTHEER/-VROUW 
AAN DE WATERKANT



>> ACTUELE INFORMATIE UIT JOUW REGIO > WWW.SPORTVISSERIJLIMBURG.NL

>> HET                  .NL34

COLOFON REDACTIE: team Sportvisserij Limburg > POSTADRES: Sportvisserij Limburg, Hornerweg 2, 6041 TJ Roermond > 
TELEFOON: 0475-350 053 > E-MAIL: info@sportvisserijlimburg.nl > WEBSITE: www.sportvisserijlimburg.nl > FACEBOOK: sportvisserijLB

GEZOCHT: 
BOA’S REGIO LIMBURG
Sportvisserij Zuidwest-Nederland en Sportvisse-
rij Limburg zijn in het kader van een gezamen-
lijke pilot in de gehele regio Limburg op zoek 
naar vrijwilligers die het BOA-team per direct 
komen versterken.

Doel van de functie is het controleren van 
sportvissers op vereiste visdocumenten, het 

fungeren als gastheer aan de waterkant en het 
voorkomen van visserij-gerelateerde misstan-
den op en aan het water. Minimaal veertig keer 
per jaar zul je op surveillance gaan in de regio. Je 
komt te werken in een enthousiast team en wij 
vergoeden je kilometerkosten. Onze BOA’s zijn 
aangesteld in Domein 2: Milieu, Welzijn en Infra-
structuur.

BOA-BASISDIPLOMA
Het BOA Basisdiploma is een vereiste voor een 
BOA-aanstelling. Aarzel echter niet om te rea-
geren als je dit diploma nog niet hebt, want er 
zijn mogelijkheden om deze opleiding via ons 
te volgen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand 
met minimaal MBO-niveau. Na je aanstelling 
ben je verplicht om vier keer per vijf jaar deel te 
nemen aan de Permanente Her- en Bijscholing. 
Deze opleiding volg je intern. Cruciaal is dat je 
van onbesproken gedrag bent en een Verklaring 
Omtrent Gedrag aanlevert. De gevraagde compe-
tenties voor deze functie zijn integriteit, discipli-
ne, conflictenbeheersing, inzicht in de omgeving, 
plichtsbesef en besluitvaardigheid.

SOLLICITEREN
Wil je meer weten over deze functie of heb je in-
teresse? Stuur dan een mail naar 
tbo@sportvisserijzwn.nl.

WORD NU VRIJWILLIGER!

Sportvisserij Nederland heeft afgelopen maand alle materialen 
en benodigdheden voor toekomstige calamiteiten en visreddings-
acties bij Sportvisserij Limburg geleverd. Middelen zoals netten, 
kuipen, pompen en afvisapparatuur bleken na de overstromingen 
van afgelopen zomer onmisbaar.

Calamiteiten zoals overstromingen maar ook extreme droogte 
zijn als gevolg van de klimaatverandering nog veel vaker te ver-

wachten. Dankzij de geleverde middelen is de vis vanaf nu weer 
een stukje veiliger in Limburg. Kom jij in de toekomst ergens vis 
in nood tegen? Neem dan direct contact op met het waterschap of 
met Sportvisserij Limburg.

Hengelsportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. De 
meeste evenementen voor jeugd, wedstrijden en ouderen draaien 
dankzij hen. Wist je dat het werken als vrijwilliger binnen de hen-
gelsport ontzettend leuk en leerzaam is? 

Als vrijwilliger kun je je verder ontwikkelen als sportvisser, bij-
dragen aan een werk- of projectgroep van de federatie en gratis 

cursussen volgen, bijvoorbeeld voor VIScoach, VISmeester, Contro-
leur en Wedstrijdcontroleur. Bovendien zijn er jaarlijkse evene-
menten voor vrijwilligers zoals jeugddagen en vissen met ouderen. 
Dus wil jij ergens je steentje aan bijdragen en voldoening ervaren? 
Wacht dan niet langer en geef je op!

DE VISAMBULANCE

AANMELDEN
Wil je meer informatie 
over vrijwilligerswerk 
en/of jezelf aanmel-
den bij de federatie? 
Geef je dan nu op via 
info@sportvisserij-
limburg.nl en lees de 
meegezonden folder 
bij dit blad.


