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WEDSTRIJDVOORWAARDEN 2021 
 

Geachte wedstrijdleider, 
 

Deze voorwaarden vormen samen met de bevestiging van uw aanvraag de wedstrijdvergunning. Dit 
geldt voor alle wateren waarvan de visrechten in bezit zijn van Sportvisserij Limburg. De vergunning 

moet op verzoek van een BOA of Politie worden getoond. 

 
Deze toestemming vormt tevens de vergunning om op de in de aanvraag genoemde datum meer dan 

twee visklare hengels voorhanden te hebben (maximaal 20). Dit geldt enkel voor deelnemers aan de 
viswedstrijd. Deze toestemming dient op de wedstrijddag(en) in bezit te zijn van de wedstrijdleiding.  

 

De deelnemers dienen in bezit te zijn van een VISpas en de daarbij behorende landelijke lijst van vis-
wateren of van een weekvergunning uitgegeven door Sportvisserij Limburg.  

 
 

VOORWAARDEN LATERAALKANAAL: 
 

De voorwaarden, zoals opgenomen in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren behorende bij 

de VISpas, (pagina 2 tot en met 7) en onder hoofdstuk Lateraal Kanaal Linne-Buggenum + Zuidelijke 
invaart tot sluis Linne (Pagina 288) dienen in acht te worden genomen. 

 
Auto’s dienen in de middenberm tussen de rijksweg en het fietspad te worden geparkeerd.  

 

Voor het betreden van het wedstrijdparcours dient U gebruik te maken van de taludtrappen of de daar 
tussenin gelegen hekoverstappen. Het over het hekwerk klimmen is niet toegestaan. De toegangs-

poortjes dienen na entree altijd te worden gesloten in verband met de aanwezigheid van vee. 
 

Let op bij het oversteken van de weg! 
 

 

VOORWAARDEN JULIANAKANAAL: 
 

De voorwaarden zoals opgenomen in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren (pagina 2 tot 
en met 7) onder hoofdstuk Julianakanaal + havens Maasbracht + Berghaven te Born (pagina 288) be-

horende bij de VISpas dienen in acht te worden genomen. 

 
 

VOORWAARDEN MAAS: 
 

De voorwaarden zoals opgenomen in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren (pagina 2 tot 
en met 7 en pagina 286-287) behorende bij de VISpas dienen in acht te worden genomen. 

 

Voorts wordt deze vergunning verstrekt onder de voorwaarde, dat het op de volgende pagina ver-
melde “Bepalingen behorende bij het aanvraagformulier hengelwedstrijden” in acht wordt genomen 

en als zodanig wordt uitgevoerd. 
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BEPALINGEN 
 

1. Voor het houden van viswedstrijden moet vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd 
aan de rechthebbende van het loop- en visrecht (Sportvisserij Limburg). Deze toestemming 

wordt al of niet verleend. 

2. Houd rekening met eigendom van derden. Laat geen afval achter aan het water; neem afval 
wat u visplek aanwezig is mee. 

3. Parkeren is alleen toegestaan langs wegen of op door de organisatie aan te wijzen plaatsen, 
mits dit ook wettelijk is toegestaan. 

4. Voor elke wedstrijd die georganiseerd wordt en waarvoor vergunning wordt verleend dienen 
daags van te voren borden te worden geplaatst. Hierdoor is het voor andere vissers duidelijk 

dat er een wedstrijd op dit parcours wordt gehouden. 

5. Sportvisserij Limburg wordt gevrijwaard voor alle aanspraken van derden en voor alle schade, 
welke het gevolg kan zijn van het gebruikmaken van deze toestemming. 

 
NOOT 

Indien U een wedstrijd wenst te organiseren op het zogenaamde Merummerbad (Maas km 72 tot km 

72) en de Maas te Maasbracht (van invaart Industrieterrein Maasbracht tot de invaart van de Molen-
greend te Maasbracht) dient U een aparte wedstrijdvergunning aan te vragen. 

 
Het houden van hengelwedstrijden buiten uw gemeentegrenzen: 
    →  Indien u een wedstrijd wenst te vissen aan een water (veelal gelegen buiten uw  

gemeentegrenzen waar u normaliter niet vist, neem dan eerst contact op met de in betref-
fende gemeente gevestigde hengelsportvereniging om in onderling overleg datums en plaats 

van de wedstrijd te bepalen. Eerst daarna een aanvraag indienen. 

 
Als u bovengenoemde voorwaarden en bepalingen niet in acht neemt, dan wel onregel-

matigheden worden geconstateerd, wordt geen wedstrijdvergunning meer verleend. 
 

Een heel goede vangst en sportieve wedstrijden. 

 
Namens het bestuur, 

 
D. Breuer 

Secretaris 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


