VERENIGINGSLIJST VISWATEREN
HSV DE VRIENDENKRING
HEUMEN-MALDEN

JEUGDVERGUNNING
In de wateren genoemd in deze lijst mag gevist worden
met één hengel en alle wettelijk toegestane aassoorten.
De houder dient deze vergunning in bezit te hebben en op
eerste verzoek van een controleur te kunnen tonen.

GELDIG IN 2022
Gesloten tijd kunstaas en dood aas:
1 maart - laatste zaterdag in mei

Gegevens houder:
Naam: ……………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………..
Geb. datum: …………………………………………………………………...

Laat geen zwerfvuil achter, neem afval mee naar huis!

HOOGENHOFVIJVERS MALDEN
Vissen niet toegestaan

Er mag uitsluitend gevist worden op de speciaal aangelegde
visplaatsen en steigers en waar open plekken in de oever begroeiing aanwezig zijn. Het is uitdrukkelijk verboden
extra stekken te maken in de rietkragen!
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Geldig t/m 13 jaar (peildatum: 1 januari)
Vissen met drijvend aas is streng Verboden!
Vissen vanaf de brug is verboden.
Vissers op de steigers dienen direct plaats te maken
voor vissers met een beperking.
Het gebruik van een leefnet/bewaarnet is verboden
Een schepnet is verplicht. Indien men gericht op grote vis vist
is ook een onthaakmat verplicht!
Alle vis dient te worden teruggezet, m.u.v. aasvis
(max. 10 stuks < 15 cm)
Voeren met aardappelen is niet toegestaan. Ermee vissen mag wel.
Er mag alleen gevist worden tussen 1 uur vóór zonsopgang
en 1 uur na zonsondergang.
Het is verboden om zich in rietkragen te bevinden, riet te snijden
of op andere wijze de oevers te beschadigen.
Het is niet toegestaan zich in of op het water te bevinden.
Vissen binnen eventuele afgezette gebieden is verboden.
Er mogen geen steigers of dammen worden gebouwd.
Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.
Elke visser moet deze voorwaarden kennen en zich eraan houden.
Overtreding van deze voorwaarden wordt gelijk gesteld aan het
vissen zonder toestemming.
Aangewezen controleurs van HSV De Vriendenkring en andere
daartoe bevoegde instanties zijn, na legitimatie, bevoegd om
te controleren. U dient hun aanwijzingen op te volgen.

