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VISSEN IS GEZOND!
Het is bewezen dat vissen 
ontspannend is. De rust en 
verbondenheid van de na-
tuur, een praatje met een 
mede-sportvisser en een 
hobby die we tot op latere 
leeftijd nog goed kunnen be-
oefenen. Sportvisserij Lim-
burg bezocht Ger van Giste-
ren (73) tijdens een gezellige 
clubwedstrijd van H.S.V. Pey 
en Omstreken aan de Berg-
haven te Schipperskerk – 
een bijzonder persoon met 
een uiterst positieve toe-
komstblik.
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE  
FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

Ger vist al sinds zijn puberja-
ren en is sinds 1989 lid van 
H.S.V. Pey en Omstreken. “In 
1989 is het allemaal echt be-
gonnen. Ik was op dat mo-

ment vrijwilliger in het schoolbestuur 
van Susteren en werd bij herhaling uitge-
nodigd door een leerkracht van de basis-
school die een fanatiek visser was. Binnen 
de kortste keren had ik de smaak hele-
maal te pakken. Een bijkomstigheid: mijn 
behandelend arts, die aan de haven van 
Maasbracht woonde, adviseerde mij om te 
gaan vissen”, aldus Ger.

DIT HOORT BIJ HET LEVEN
Sinds 1982 heeft Ger een chronische darm-
ziekte: colitis ulcerosa. Een ziekte met ver-
velende bijkomstigheden als buikpijn, wei-
nig eetlust, geen energie en vaak naar het 
toilet. Naast deze ziekte heeft Ger nog an-
dere aandoeningen zoals COPD en hart-

gericht in het kerkdorp Pey, wat toen deel 
uitmaakte van de gemeente Echt. Voorzit-
ter Piet Cleven is een van de medeoprich-
ters. Ger vervuld de functie van secretaris, 
maar heeft vele jaren een bijdrage gele-
verd aan de financiële status. Sinds enkele 
jaren is Ger penningmeester, ledenadmi-
nistrateur, beheerder van de website en 
maakt de uitslagenboekjes van alle vis-
wedstrijden. Voorzitter Piet vertelt: “Dit is 

een fantastische club met mensen, zelfs 
tijdens de moeilijke Covid-tijd spraken ze 
af om te vissen. Voor velen is vissen een 
uitlaatklep en het sociale aspect valt niet 
te onderschatten! Feestavonden, clubac-
tiviteiten, wedstrijden en samen zijn; het 
houdt mensen op de been. Tot 2010 wa-
ren er op jaarbasis 22 wedstrijden, waar-
van de helft vaste stok en het overige deel 
feeder-wedstrijden. Vanwege het drukke 
programma is besloten om dit samen te 
voegen. We vissen vanaf nu negen compe-
titiewedstrijden en enkele extra wedstrij-
den, zoals karper- en forelvissen op een 
vijver. Het is toch geweldig dat onze oud-
ste wedstrijdvissers respectievelijk 87 en 
88 jaar oud zijn. Daar zijn wij met z’n allen 
trots op. Vissen is inderdaad gezond voor 
lichaam en geest.”

VRIJWILLIGERSWERK
Ger zit ondanks zijn gezondheid niet stil, 
dat is te merken aan het vrijwilligerswerk. 
“Het houdt mij in beweging en gezond.” 
Naast de hengelsportvereniging vervult 
Ger ook andere taken als vrijwilliger bij 
Crohn & Colitis NL. Deze vereniging ver-
tegenwoordigt de belangen voor mensen 
met een chronische darmziekte. Tijdens 
zijn actieve loopbaan was Ger actief als ap-
plicatiebeheerder en ambtenaar van de 

problemen. Toch heeft zijn gezondheid 
hem nooit in de weg gestaan. Vissen heeft 
dit allemaal positief beïnvloed. “Het heeft 
mij altijd enorm geholpen om te ontspan-
nen, tot op de dag van vandaag. Ik geniet 
van het vissen, de natuur om mij heen en 
de verbondenheid en praatjes met andere 
vissers.” Ger refereert nog aan een recente-
lijke uitspraak van Louis van Gaal over zijn 
ziekte: “Dit hoort bij het leven.”

CLUBLIEFDE
Behalve sportvisser is Ger fanatiek sup-
porter van voetbalclub Fortuna Sittard. 
Vroeger bezocht Ger samen met zijn vader 
Fortuna’54 in het Mauritsstadion te Ge-
leen. Dit gaat van generatie op generatie. 
Tegenwoordig bezoekt hij zijn favoriete 
club iedere thuiswedstrijd met zijn zoon 
en twee kleinkinderen. Sinds 1989 is Ger 
lid van H.S.V. Pey en Omstreken. Ook een 
fantastische vereniging. Deze is in 1985 op-

burgerlijke stand. Na zijn pensionering 
heeft hij nog twee termijnen zitting ge-
had als raadslid in de gemeente Echt-
Susteren. Tijd om achter de geraniums 
te zitten heeft Ger niet. “Daar knap je 
namelijk niet van op!”

POSITIEVE KIJK
Er is prima te leven met een chronische 
darmziekte, aldus Ger. Hij geeft als tips 
mee om vooral de ontspanning te zoe-
ken die bij je past, open te praten over je 
ziekte binnen je familie- en kennissen-
kring, niet bij de pakken neer te gaan 
zitten, ook als je ziekte stabiel is ge-
woon je medicijnen te gebruiken, niet 
eindeloos te gaan piekeren over vra-
gen (dit kan veel stress veroorzaken) en 
deze in plaats daarvan aan een deskun-
dige te stellen. Bewegen is ontzettend 
belangrijk zoals wandelen, fietsen en 
natuurlijk vissen! “De levensverwach-
ting is hetzelfde als die van leeftijds-
genoten zonder een darmziekte!” Ger 
vangt ondertussen een voorn en kan 
een kleine glimlach niet onderdrukken. 
Met dit laatste advies is het een mooi 
moment om af te sluiten en Ger weer 
heerlijk te laten genieten!

‘De oudste wedstrijd-
vissers van HSV Pey en 

Omstreken zijn 87 en 88 
jaar oud – vissen is dus 
inderdaad gezond voor 

lichaam en geest’

Voorzitter Piet Cleven.

HSV Pey en Omstreken, een mooie vereniging!
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H.S.V. GEMEENTE VENLO
Venlo is de grootste gemeente in Noord-
Limburg – iets meer dan honderdduizend 
inwoners – onder wie een behoorlijk aan-
tal VISpashouders. Dat kan natuurlijk ook 
niet anders, want de mooie en visrijke Maas 
stroomt langs de stad en in de omgeving lig-
gen tal van mooie visvijvers. Visvijver de 
Tangkoel wordt actief onderhouden door 
een vereniging die samenwerkt met belang-
hebbende partijen. Ook worden activiteiten 
zoals de VISkaravaan en Samen Vissen met 
ouderen en gehandicapten georganiseerd. 
De redactie van Sportvisserij Limburg werd 
nieuwsgierig en ging op onderzoek uit. Wij 
spraken de nieuwe voorzitter van H.S.V. Ge-
meente Venlo: Elian van Ewijk.
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE  
FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

 “Deze zelfstandige vereniging – in 1965 ontstaan – 
heeft als oorsprong de naam van de desbetreffende 
gemeente. Venlo gaf zijn ambtenaren vismogelijk-
heden op visvijver de Tangkoel. Dit exclusieve recht 
is op gegeven moment verwaterd en er kwamen 

steeds meer leden bij. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in H.S.V. 
Gemeente Venlo”, aldus Elian.

IEDEREEN IS WELKOM
De vereniging telt momenteel rond de tweehonderdvijftig leden 
en maakt gebruikt van de VISpasmodule. Dit heeft geresulteerd 
in meer dan honderd nieuwe aanmeldingen in drie maanden tijd. 
Elian: “De vijver beschikt over zesentwintig visplekken. We willen 
iedereen de kans geven om hier te kunnen vissen en monitoren 
de situatie van tijd tot tijd. Met name de jeugd willen wij graag 
een kans geven. Ons motto is ‘iedereen is welkom’.”

OUDE KOLK
Vroeger kronkelde de Maas door het Limburgse landschap waar-
door diverse poelen en meren zijn ontstaan, zoals de Tangkoel. 
Deze ondiepe poel met een over het algemeen modderige bodem 

is rijk aan waterplanten – de lelievelden zijn karakteristiek voor 
dit water. De visstand is gevarieerd en bestaat voornamelijk uit 
witvis en karper. Overstromingen van de Maas en een naburige 
beek zorgden voor uitwisseling van vis. Door visstandbemonste-
ring van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg heeft 
men een goed beeld van de vissoorten. Naast witvis en karper 
zwemmen er ook prachtige zeelten. Deze laten zich lastig vangen 
– een mooie uitdaging. Daarnaast kan je in dit prachtige gebied 
smullen van al het natuurschoon. Op een dag dat de vangst wat 
tegenzit, kan je genieten van valken, ijsvogels, spechten of met 
een beetje geluk een bever of een vos.

VISSENBOSSEN
Met name in de winterperiode wordt de vijver druk bezocht 
door aalscholvers. Er wordt momenteel in samenwerking met 

Sportvisserij Limburg een beheerplan opgesteld. Om de 
schuilmogelijkheden voor vis uit te breiden wor-

den tien vissenbossen geplaatst. Elian: “Achterin 
de vijver bevinden zich al veel schuilmogelijk-

heden, maar hier zijn geen visplaatsen aan-
wezig. We zien dat de vis zich daar over het 
algemeen ophoudt en zich niet verder over 
de vijver verspreidt. Door de vissenbossen 
meer over de vijver te verdelen, is onze hoop 

dat de vis zich ook meer verspreidt en beter 
bereikbaar wordt voor de sportvisser. Tussen 

steiger 17 en 18 hebben we in samenspraak met 
Sportvisserij Limburg wat omgevallen bomen uit 

het water gehaald. Op deze kant staat de hele dag zon 
en dit heeft geresulteerd in een natuurlijkere oeverbegroei-

ing met riet. Ook dit is een mooie schuilgelegenheid voor de jon-
ge vis. Het riet slaat goed aan!”, ziet een tevreden Elian.

STICHTING HET LIMBURGS LANDSCHAP
De grond en het water zijn van Stichting Het Limburgs Land-
schap. Elian: “Wij hebben de bevoegdheid gekregen om als ver-
eniging op de vijver te mogen vissen. Het Limburgs Landschap 
doet zelf weinig onderhoud aan de vijver. We hebben de afspraak 
met de stichting om het onderhoud aan en rondom de vijver te 
doen. Daarbij is Stichting Het Limburgs Landschap altijd beschik-
baar voor advies. Zo onderhoudt een grote groep van zo’n dertig 
zeer betrokken verenigingsvrijwilligers de vijver. Ze helpen mee 
met allerlei hand- en spandiensten, zoals het vullen en aanbren-
gen van de paden rondom de vijver. Stichting Het Limburgs Land-
schap faciliteert hiervoor de materialen.” 
Dit samenspel zorgt voor een mooie toekomst. “Dit houdt de vrij-
willigers gemotiveerd en zo blijven zij altijd voor ons klaar staan.” 
Elian vertelt vol trots over zijn vrijwilligers. “Onlangs hebben wij 
het Samen Vissen project in Venlo van Sportvisserij Limburg voor 
een deel overgenomen. Binnen een mum van tijd hebben we vijf 
vrijwilligers bereid gevonden die één keer in de maand met oude-
ren en gehandicapten willen vissen. Wat een heerlijke vereniging 
hebben wij toch!”

PORTRET:

‘Een groep van 
zo'n dertig betrokken 

vrijwilligers  onderhoudt 
visvijver de Tangkoel, 
waarbij Stichting Het 

Limburgs Landschap de 
materialen en advies 

levert’

De vereniging werkt goed samen met Stichting Het Limburgs Landschap.

Elian van Ewijk, voorzitter van H.S.V. Gemeente Venlo.
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CAMPING VISSEN

Voor veel mensen liggen de 
mooiste herinneringen op 
de camping. Veel activitei-
ten worden vaak hier voor 
het eerst beoefend. Men 
houdt er vakantie en maakt 
tijd en ruimte voor ont-
spanning. Er is een grote 
groep sportvissers – voor-
namelijk jeugd – die op een 
camping voor het eerst met 
een hengel in aanraking 
zijn gekomen. 
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE  

FOTOGRAFIE: MARA VAN DEN OETELAAR

Ted Rooskens deelt aan 
iedere visser een prijs uit.

Halverwege de zomer ligt er 
plotseling een handgeschre-
ven brief op de deurmat van 
Sportvisserij Limburg. De brief 
wordt snel geopend en gele-

zen. De schrijver – Ted Rooskens – is een 
van de actieve vrijwilligers die zijn aange-
sloten bij Visvereniging De Schatberg op 
de gelijknamige camping uit Sevenum. Ted 
staat samen met zijn vrouw op deze cam-
ping en gedurende de vakantie en bijna elk 
weekend is hij wel op De Schatberg te vin-
den. Daarnaast is hij ook fervent sportvis-
ser, met name op karper. Ted is een van de 
vele gangmakers van de visvereniging.

BIJDRAGE MOGELIJK?
Jaarlijks organiseert de visvereniging acti-
viteiten voor de bezoekers van de camping 
en het aangesloten bungalowpark. Met 
name voor de jeugd, maar zeker ook voor 

senioren. Terug naar die mooie handge-
schreven brief. De vraag van Ted luidt: kan 
Sportvisserij Limburg een bijdrage leve-
ren? Er is namelijk een tekort aan materi-
aal. Met name tijdens de jeugdviswedstrij-
den is een grote opkomst van kinderen, die 
vaak geen hengel bij zich hebben. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Sportvisserij Limburg toog 
naar Sevenum en schonk de visvereniging 
hengels, tuigjes en goodie bags voor de 
deelnemende kinderen.

VEEL TE BIEDEN
Camping De Schatberg is een waar para-
dijs voor sportvissers en van alle gemak-
ken voorzien. Op het terrein liggen drie 
wateren. Bij binnenkomst bevindt zich 
aan de rechterkant de zwemvijver. Deze 
is ’s zomers alleen toegankelijk voor bad-
gasten, maar in de winter is deze openge-
steld voor sportvissers van de camping. In 

het midden van de camping ligt een vis-
vijver met een prachtig bestand aan wit-
vis, zeelt, roofvis en karpertjes. Op het gro-
te meer, achteraan op het campingterrein, 
zwemt een mooi bestand aan roofvis, kar-
per en witvis. Dit is ook het water waar 
watersportactiviteiten plaatsvinden, zoals 
waterskiën middels een kabelbaan. In de 
ochtend- en avonduren kan op dit water 
echter zonder problemen door campingbe-
woners worden gevist. Overdag is het wa-
ter vrijgemaakt voor waterskiën. Alle hob-
by’s gaan goed samen op de camping.

SAMENWERKING
Volgens Ted is de samenwerking met de 
beheerder niet goed maar mega! Voor bei-
de partijen is een win-win situatie ont-
staan. De sociale controle – alsmede het 
controleren van de visvergunning – ligt 
in handen bij de visvereniging. Ook bij het 
waterbeheer is een uitstekende samen-
werking ontstaan. Het uitzetten van vis en 
het onderhoud van de wateren wordt sa-
mengedaan. Zelfs in de coronatijd – waar-
in de camping veel te lijden had – deed de 
beheerder niet moeilijk en ging het onder-
houd gewoon door. Op de visvijver is vijf 
jaar geleden zelfs een vissenbos aangelegd 
als gevolg van de aalscholverpredatie. De 
kleine vis kan er nu goed schuilen en dat is 
te merken aan het witvisbestand. De kin-
deren blijven terugkomen omdat ze nog 
steeds leuk vangen.

JEUGD
De viswedstrijd voor de kinderen is inmid-
dels in volle gang. Her en der verschijnen 
er tussen het riet blije gezichtjes na het 
vangen van een voorn of baars. Ted: “Ge-
durende de vakantieperiode worden wed-
strijden voor kinderen georganiseerd. Ze 
hoeven zich geen moment te vervelen. De 
sponsoring wordt geregeld door de beheer-
der, particuliere donaties, de lokale viswin-
kel in Venlo – die tweewekelijks het voer 
verzorgt – en nu natuurlijk Sportvisserij 
Limburg die het hengelsportmateriaal ver-
zorgt. Daar zijn we iedereen erg dankbaar 
voor. Elk kind heeft ook prijs. Of het nou 
een snoepzakje, een ijsje op de camping of 

een waardebon is. We houden het klein, 
maar wel ontzettend leuk!”

ACTIVITEITEN
Het vissen op de camping is inmiddels 
uitgegroeid tot één grote, sociale happe-
ning. Zo worden ook de volwassenen bij 
het vissen betrokken. Vaak zien de ou-
ders van de kinderen hoe leuk vissen is 
en willen daarna ook graag een hengeltje 
uitgooien. Visvereniging De Schatberg or-
ganiseert daarom ook wedstrijdjes voor 

volwassenen. Ted: “Ook hiermee houden 
we het gezellig en leuk. We vissen niet 
om een auto te winnen. We houden het 
klein, maar het enthousiasme blijft onge-
kend groot.” Vissen op camping De Schat-
berg ziet Sportvisserij Limburg als pure 
reclame voor de hengelsport. De zelfred-
zaamheid van de vereniging, de inter-
actie tussen leden en beheerder en de 
educatie die wordt meegegeven aan kin-
deren en ook volwassenen is een hengel-
sportsierraad voor onze provincie!

IN DE VAKANTIEPERIODE 
WORDEN ER OP DE CAMPING 
VISWEDSTRIJDEN VOOR DE 
JEUGD GEORGANISEERD 
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LIMBURGSE VISSERES
Vissen is razend populair onder vrouwen 
en nog steeds groeiende. Een goede zaak! 
Ook in Limburg zijn er stoere meiden die 
de grootste karpers vangen. Neem Lynn 
Franssen (21), die na het posten van diver-
se mooie vangsten op social media opviel 
bij de redactie van Sportvisserij Limburg. 
Nieuwsgierig geworden togen we naar 
haar woonplaats Kerkrade en interview-
den we deze spontane Limburgse visseres.
TEKST: ANDRES DE ROUVILLE 
FOTO: LYNN FRANSSEN

Lynn Franssen werkt vijf dagen per 
week als kapster in Heerlen en zoekt 
na haar werk graag de ontspanning 

en rust op. Met haar vriend Jordan – die al 
langer vist – gaat ze graag op pad en vis-
sen ze vaak op hun favoriete vijver van 
H.S.V. Strijthagen uit Landgraaf. Lynn vist 
inmiddels tweeënhalfjaar jaar; Jordan 
heeft haar grotendeels alles bijgebracht. 
Het begon met boilies aan de hair zetten, 
maar nu doet ze alles zelf. Onderling zijn 
ze soms best wel competitief, maar tege-
lijkertijd gunnen ze elkaar ook een mooie 
vangst.

VIJVERS EN FRANKRIJK
Lynn vist het liefst op een van de vele 
Limburgse vijvers – deze liggen ook het 
dichtst in de buurt. Ook in België heeft ze 
wel eens op een betaalwater gevist, maar 
haar ultieme uitdaging is toch wel Frank-
rijk. “Misschien zwemt daar wel de vis van 
mijn dromen. Het lijkt mij een geweldige 
uitdaging!”

TECHNIEKEN
Lynn’s favoriete seizoenen zijn de warme-
re periode lente en zomer. Ook de herfst 
kan op haar aandacht rekenen, maar wel 
iets minder. Vissen in de winter doet Lynn 
niet. Dan zit ze toch liever thuis voor de 
open haard met een film op de buis. Lynn 
gebruikt voor het karpervissen graag boi-
lies als aas, het liefst in 15 en 20 mm. De 
smaak verschilt per jaargetijde. De rig 
houd ze vrij simpel; een Combi-Rig is haar 
favoriet. Deze ligt mooi gestrekt op de bo-
dem en gooit ze niet in de war.

WIE KUNNEN BETER VISSEN: 
VROUWEN OF MANNEN?
“Mannen en vrouwen kunnen evengoed 
vissen. Mannen zijn natuurlijk iets ster-

ker. Die kracht is natuurlijk soms wel han-
dig tijdens het drillen. Sommige karpers 
kunnen er een mooie strijd van maken”, 
vertelt Lynn. Vissen wint onder vrouwen 
ontzettend aan populariteit. Ze heeft daar 
wel een verklaring voor. “Je ziet inderdaad 
veel vrouwen karper- en wedstrijdvissen. 
Ik denk dat het te maken heeft gehad met 
Covid-19. Tijdens de lockdowns konden 
veel mensen niet naar hun werk en zaten 
thuis. Met sportvissen zit je lekker in de 
buitenlucht – veel vrouwen zijn meege-
gaan met hun vriend/man en zijn enthou-
siast geworden.”

TOEKOMST
Lynn heeft nog voldoende en leuke uitda-
gingen voor de toekomst. Haar persoonlijk 
record – een vijftien kilo zware schubkar-
per – wil ze graag verbreken. Spiegelkar-
pers vindt Lynn het mooiste. “Ik heb heel 
veel prachtige spiegelkarpers gevangen. Ik 
kan maar moeilijk kiezen welke de mooi-
ste is. Ze zijn allemaal zo uniek, daar zou ik 
nog graag een keer een groot exemplaar 
van willen vangen op een mooi water in 
Frankrijk.”
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Wil je meer vangsten 
van Lynn zien? Volg 

haar dan op Instagram! 
(@Carpexperts)


