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Voorwoord: 
In onze voorgaande nieuwsbrieven hebben we regelmatig 

mededelingen gedaan over de veranderingen in de 

visdocumenten, welke per 1 januari 2007 ingevoerd gaan 

worden. De achterliggende gedachte van het introduceren van 

de nieuwe visdocumenten is om een eerste stap te maken om te 

komen tot een eenvoudiger vergunningenstelsel. Nu bekend is 

hoe het nieuwe vergunningenstelsel gaat werken willen wij u 

via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de 

veranderingen die er voor u gaan plaatsvinden. Hoewel het lijkt 

dat er heel wat gaat veranderen  zijn de veranderingen voor de 

sportvissers niet heel groot. Over een paar jaar, wanneer 

iedereen aan het nieuwe stelsel gewend is geraakt, kunnen 

zeggen dat het een hele verbetering is geworden. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

Introductie van de VISpas. 
Tot en met 2006 had iemand die wilde gaan vissen een 

Sportvisakte en een visvergunning van een hengelsport-

vereniging nodig. Uitzondering daarop waren de openbare 

vaarwateren (=de meeste rivieren en kanalen), waar onder 

bepaalde voorwaarden alleen met een Sportvisakte gevist 

mocht worden. Vanaf 2007 bestaat de Sportvisakte niet meer 

en heeft men alleen nog maar een visvergunning nodig om te 

mogen vissen. De uitzondering voor de openbare vaarwateren 

bestaat vanaf 2007 ook niet meer en men heeft dan altijd en 

overal een visvergunning van de visrechthebbende nodig om te 

mogen vissen.  

 

Vanaf 2007 wordt de VISpas geïntroduceerd. De VISpas is 

tevens de visvergunning en het bewijs van lidmaatschap van 

een hengelsportvereniging. Dat houdt in dat u volgend jaar 

alleen maar een VISpas van De Kleine Voorn nodig heeft om 

te mogen vissen in de wateren van onze vereniging. De VISpas 

krijgt het formaat van een betaalpasje en gaat er ongeveer 

uitzien zoals in de volgende plaatjes is weergegeven.  

 

 

 

 
 

Op de voorzijde van de VISpas staat vermeld voor welk jaar de 

VISpas geldig is. Tevens staan op de voorkant van de VISpas 

de naam en adresgegevens van de sportvisser en de gegevens 

en het logo van de hengelsportvereniging waarvoor de VISpas 

geldt. Op de achterzijde van de VISpas staan de gegevens 

vermeld van Sportvisserij Nederland en de federatie waarbij de 

vereniging is aangesloten. Bij de VISpas krijgt u een aantal 

‘Lijsten van viswateren’ U krijgt een landelijke Lijst van 

viswateren, een Lijst van viswateren van de federatie waarbij 

de hengelsportvereniging is aangesloten en een Lijst van 

Viswateren van de hengelsportvereniging. In deze Lijsten van 

viswateren staan de wateren vermeld waarin u dan met de 

bijhorende VISpas mag gaan vissen. Tevens staan in de Lijsten 

van viswateren de regels waaraan u zich moet houden als u in 

één van die wateren gaat vissen. Met de VISpas mag u vissen 

met maximaal twee hengels en met alle toegestane aassoorten. 

Als u aan het vissen bent moet u de VISpas bij de controles 

altijd direct kunnen tonen. 

 

Er worden vier verschillende VISpassen uitgegeven en we gaan 

hieronder uitleggen welke VISpassen en andere visdocumenten 

er gaan komen, zodat u kunt zien welke u straks nodig heeft. 

 

De nieuwe visdocumenten die er gaan komen zijn: 

• de VISpas 

• de jeugdVISpas 

• de juniorvergunning 

• de jeugdvergunning 

• de Kleine VISpas 

• de zeeVISpas 

Hieronder wordt per visdocument aangegeven voor wie dit 

bedoeld is. 

 

VISpas 

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. 

Iedereen die 14 jaar en ouder is en wilt gaan vissen in de 

viswateren van HSV De Kleine Voorn heeft de VISpas nodig. 

De minimumleeftijd voor de VISpas is met een jaar verlaagd, 

waarmee dit gelijk is gesteld aan de minimumleeftijd waarvoor 

de identificatieplicht geldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@wanadoo.nl 

         Telefoon: 076-5033167 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
TV&Co teletekstpagina 620 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 



 

 

Etten-Leur, oktober 2006 

JeugdVISpas 

Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met twee hengels 

of op roofvis is er de jeugdVISpas. De mogelijkheden zijn 

gelijk aan die van de VISpas. Ook als een jeugdlid mee wil 

doen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij 

of zij een jeugdVISpas nodig. 

 

Juniorvergunning 

Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met één hengel 

die beaast is met de normale aassoorten, dus geen kunstaas, is 

er de juniorvergunning. 

 

Jeugdvergunning 

Onze vereniging geeft al vele jaren in samenwerking met de 

wijkverenigingen uit Etten-Leur een speciale jeugdvergunning 

uit. De speciale jeugdvergunning is er voor de jeugd tot en met 

11 jaar die woonachtig zijn in Etten-Leur. Zij mogen daarmee 

met één hengel die beaast is met de normale aassoorten, dus 

geen kunstaas, vissen in de wateren welke binnen de bebouwde 

kom van Etten-Leur zijn gelegen. Deze speciale jeugd-

vergunning is te koop voor €1. In het nieuwe 

vergunningenstelsel blijft deze speciale jeugdvergunning 

bestaan. 

 

KleineVISpas 

Aan het begin van deze nieuwsbrief is vermeld dat er in het 

oude vergunningenstelsel een uitzondering bestond voor het 

vissen op openbare vaarwateren. Indien men met één hengel 

beaast met een door de minister aangewezen aassoort in een 

openbaar vaarwater wilde vissen had men alleen een 

Sportvisakte nodig. Ook in het nieuwe vergunningenstelsel 

komt er voor deze uitzonderingssituatie een alternatief en dat is 

de Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas mag de sportvisser 

vissen met één hengel en beperkte aassoorten in een beperkt 

aantal wateren. Dit beperkte aantal wateren staat ook in een 

'Lijst van Viswateren' die men ontvangt bij de Kleine VISpas. 

Hierin staan zoveel mogelijk van de huidige openbare 

vaarwateren. De term openbare vaarwateren zal in 2007 

verdwijnen. Daarmee is ook de onduidelijkheid over welke 

wateren onder de openbare vaarwateren vallen opgelost, want 

deze staan vanaf volgend jaar in de Lijst van viswateren die 

men bij de Kleine VISpas krijgt. 

 

ZeeVISpas 

De zeeVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser 

die alleen in het zoute water vist. De zeeVISpas is geen 

vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute water 

vist, dan heeft hij/zij een VISpas nodig. Een zeeVISpas (of 

VISpas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute 

federatieve en landelijke viswedstrijden. 

 

Wat als u lid bent van meerdere verenigingen? 
Als u lid bent van meerdere hengelsportverenigingen moest u 

in het oude vergunningstelsel bij elke vereniging de landelijke 

afdracht betalen, die verwerkt zat in de contributie van de 

betreffende vereniging. Onze vereniging heeft vele jaren 

bezwaar aangetekend tegen de dubbele afdrachten die betaald 

moesten worden als een sportvisser lid was van meerdere 

hengelsportverenigingen. Vanaf volgend jaar zijn deze dubbele 

afdrachten afgeschaft. In het nieuwe vergunningenstelsel hoeft 

u nog maar bij één vereniging de landelijke afdracht te betalen 

en bij de overige hengelsportverenigingen betaalt u dan alleen 

administratiekosten, ook deze worden via de contributie van de 

verenigingen verrekend. De landelijke afdracht bedraagt voor 

2007 €14 en de administratiekosten €2,50. Het wordt voor u als 

sportvisser goedkoper om lid te zijn van meerdere hengel-

sportverenigingen. Maar bij welke hengelsportvereniging moet 

u dan de landelijke afdracht betalen en bij welke 

hengelsportvereniging betaald u alleen de administratiekosten? 

Dit wordt bepaald aan de hand van uw postcode. De 

hengelsportvereniging waar u lid van bent en u het dichtst bij 

woont brengt de landelijke afdracht bij u in rekening. De 

overige verenigingen waarvan u lid bent brengen alleen de 

administratiekosten bij u in rekening. U hoeft daarvoor zelf 

niets te doen, want dat wordt door Sportvisserij Nederland met 

de betreffende hengelsportverenigingen geregeld. Als u 

bijvoorbeeld in Etten-Leur woont en lid bent van HSV De 

Kleine Voorn dan wordt de landelijke afdracht voor u bij onze 

vereniging in rekening gebracht. Zoals eerder in deze 

nieuwsbrief is vermeld is de VISpas is tevens uw vergunning 

en het bewijs van lidmaatschap van een hengelsportvereniging. 

Als u lid bent van meerdere hengelsportverenigingen zult u 

voor elke vereniging een aparte VISpas ontvangen. Bent u lid 

van drie verenigingen dan ontvangt u drie VISpassen. 

 

Als u lid wilt worden van een hengelsportvereniging? 
Als u voor het eerst of opnieuw lid wilt worden van een 

hengelsportvereniging gaat u naar één van de verkooppunten 

van vergunningen van de betreffende vereniging. Na betaling 

van de benodigde contributie krijgt u daar een inschrijf-

formulier waarmee u de VISpas van de vereniging kunt 

aanvragen. Bij dit inschrijfformulier krijgt u een tijdelijke 

vergunning, waarmee u een maand mag vissen in de wateren 

die vermeld staan in de bijgeleverde Lijsten van viswateren. De 

inschrijfformulieren worden opgestuurd naar Sportvisserij 

Nederland die voor u de VISpas maakt en deze dan binnen een 

maand naar u toestuurt.  

 

Contributie 2007: 
De contributie voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 

2007 staan hieronder weergegeven. Bij betaling van de contributie 

ontvangt u de juiste visdocumenten waarmee u o.a. kunt gaan vissen 

in de wateren van onze vereniging. 

                                       Machtiging   Acceptgiro    Verkoopadressen 
Senioren 30,00 31,00 34,00 

AOW 28,00 29,00 32,00 

Jeugd (jeugdVISpas) 15,50 15,50 16,50 

Jeugd (juniorvergunning)   9,00   9,00 10,00 

Indien door Sportvisserij Nederland is aangegeven dat u uw landelijke 

afdracht via een andere hengelsportvereniging betaald dan wordt het 

genoemde bedrag met €11,50 en voor de jeugd met €2 verlaagd.  
 

Hoe krijgt u de VISpas voor volgend jaar. 
U krijgt de juiste VISpas voor 2007 op dezelfde wijze in uw 

bezit, zoals u in de afgelopen jaren gewend was van onze 

vereniging om de visvergunning te krijgen. In november 

ontvangt ieder lid van onze vereniging een brief met daarbij de 

informatie hoe de contributie voor 2007 voldaan kan worden. 

Op het moment dat onze vereniging de contributie heeft 

ontvangen dan zorgen wij ervoor dat de juiste VISpas en de 

bijhorende Lijsten van viswateren naar u opgestuurd wordt. 

 

Heeft u nog vragen dan willen wij u vragen om deze via het 

email-adres van de vereniging aan ons te stellen. 


