
WEDSTRIJDVOORWAARDEN 2012 
 

Geachte Hengelsportvereniging, 

 
Deze voorwaarden samen met de bevestiging van Uw aanvraag om een wedstrijd te houden aan het 

Julianakanaal, Maas of Lateraalkanaal zijn op aanvraag te tonen voor of tijdens elke wedstrijd aan de 
wedstrijdcoördinator, BOA of Politie. 

 

Deze toestemming is tevens de vergunning op de hiervoor genoemde datum/data voor het vissen met  
meer dan twee hengels voor alle deelnemers aan de hengelwedstrijd/wedstrijden. Deze toestemming 

dient tijdens de wedstrijddag aanwezig te zijn bij de wedstrijdleiding met de bijbehorende namenlijst 
van de deelnemers. 

 

De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een VISpas en de daarbij behorende landelijke lijst van 
viswateren. Niet georganiseerde deelnemers dienen in het bezit te zijn van de “Limburgvergunning 

Week”. 
 

VOORWAARDEN LATERAALKANAAL: 
 

De voorwaarden, zoals opgenomen in de landelijke lijst van viswateren behorende bij de VISpas, (op 

pagina 2,3 en 151) en onder hoofdstuk Lateraal Kanaal Linne-Buggenum + Zuidelijke invaart tot sluis 
Linne (Pagina 154) dienen in acht te worden genomen. 

 
Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het parkeren van auto’s langs de dijk van de westelijke 

kanaaloever. U dient aldaar te parkeren (van Maasbrug richting de Geer). 

 
Voor het betreden van het wedstrijdparcours dient U gebruik te maken van de taludtrappen of de daar 

tussenin gelegen hekoverstappen. 
 

VOORWAARDEN JULIANAKANAAL: 
 

De voorwaarden zoals opgenomen in de landelijke lijst van viswateren (pagina 2,3 en 151) onder 

hoofdstuk Julianakanaal + havens Maasbracht + Berghaven te Born (pagina 154) behorende bij de 
VISpas dienen in acht te worden genomen. 

 
VOORWAARDEN MAAS: 

 

De voorwaarden zoals opgenomen in de landelijke lijst van viswateren (pagina 2,3 en 151) onder 
hoofdstuk Julianakanaal + havens Maasbracht + Berghaven te Born (pagina 154) behorende bij de 

VISpas dienen in acht te worden genomen. 
 

Voorts wordt deze vergunning verstrekt onder de voorwaarde, dat het op de achterzijde vermelde 
“Bepalingen behorende bij het aanvraagformulier hengelwedstrijden” in acht wordt genomen en als 

zodanig wordt uitgevoerd. 

 
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. Alle wedstrijden moeten worden aangevraagd voor 1 maart van elke jaar betreffende de  

coördinatie met derden. Daarna worden nog slechts sporadisch wedstrijdvergunningen  
afgegeven. 

3. Houdt rekening met eigendom van derden laat geen afval achter aan het water. 

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



5. 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 gehouden wordt. 
6. 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: 
1. zogenaamde Merummerbad (Maas km. 72 tot km. 72) en 

2. de Maas te Maasbracht (vaninvaart 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 hengelen op een strook water (veelal gelegen buiten Uw  

gemeentegrenzen waar U normaliter niet hengelt, neem dan eerst contact op met de in be-

treffende gemeente gevestigde hengelsportvereniging om in onderling overleg datums en 
plaats van de wedstrijd te bepalen. Eerst daarna een aanvraag indienen. 

    �  Voorkom zoveel als mogelijk moeilijkheden in deze. 

 
Indien U bovengenoemde voorwaarden en bepalingen niet in acht neemt, dan wel onre-

gelmatigheden worden geconstateerd, zal U geen wedstrijdvergunning meer worden ver-
leend. 

 

Ten overvloede wordt erop geattendeerd dat het gebruik van gekleurde maden ten 
strengste is verboden. 

 
Een heel goede vangst en sportieve wedstrijden. 

 

Namens het bestuur, 
De coördinator wedstrijdvergunningen 

 
D. Breuer 

Rietveldstraat 8  
6374 PM Landgraaf 

Tel: 045-5330187 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


