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VERENIGINGSLIJST VAN
VISWATEREN
2019 - 2021
Deze lijst niet weggooien, maar bewaren tot eind 2021.

Deze Verenigingslijst van Viswateren is alleen
geldig in combinatie met een geldige VISpas van
HSV De Kleine Voorn. Samen vormen zij de
vergunning van de vereniging. Deze lijst op zich
geeft geen enkel recht.
De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de
vereniging.
Categorie:

Senior

/

AOW

/

Jeugdlid

Contributie:

€ ...........................................................

Uitgereikt d.d.:

...............................................................

Handtekening:
...............................................................

BELANGRIJKE
DATA
* Januari: Laatste donderdag: Jaarvergadering
* April: Vergadering/bespreking wedstrijden
* April: Koningsdag: Etten-Leurse Kampioenschappen
* Mei: Laatste zaterdag: Nationale Hengeldag
* Augustus: Laatste zaterdag: Nationaal Concours
* September: Zaterdag met Leurse Kermis: Koningsvissen

VERKOOPADRESSEN VERGUNNINGEN:
Dierenspeciaalzaak De Korenmolen
Korte Brugstraat 98, Etten-Leur
Café-Zaal Roeloffs
v.Bergenplein 41, Etten-Leur
SuperCatch
Dorpstraat 186, St.Willebrord

HET LAATSTE NIEUWS VAN HSV DE KLEINE VOORN
KAN MEN LEZEN OP:
 WWW.DEKLEINEVOORN.NL
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De vergunninghouder wordt geacht, bij gebruik van deze
vergunning, de viswateren alsmede de algemene voorwaarden
en bepalingen te kennen. Bij overtreding van de in deze
vergunning vermelde bepalingen wordt de vergunninghouder
geacht te hebben gevist zonder toestemming (art. 21
Visserijwet), hetgeen kan leiden tot proces-verbaal, schorsing, of
verwijdering uit de vereniging. De vergunning blijft eigendom
van de vereniging en kan te allen tijde worden ingetrokken.
HSV De Kleine Voorn te Etten-Leur, huurster van het visrecht van de hieronder
1 tot en met 17 omschreven wateren, verleent, onder nader te vermelden
voorwaarden en met inachtneming van de in de Visserijwet vervatte
bepalingen aan de houder van de VISpas van de vereniging, vergunning om
vanaf 1 januari t/m 31 december, van het jaar vermeld op de VISpas, te vissen
met ten hoogste twee hengels, die beaasd mogen zijn met de door de
Minister aangewezen aassoorten (zie blz. 4) of met een dode vis, stukje
vis of kunstaas.
Let op: Voor bepaalde aassoorten geldt een gesloten tijd. Zie de gesloten tijd
aassoorten op blz. 5.
WATEREN VAN HSV DE KLEINE VOORN:
1. De Singels gelegen in woonwijk Groot Sander.
Looprecht: - Op alle groenstroken welke vanaf de openbare weg
toegankelijk zijn.
2. De Singels gelegen in Parkplan Oostpoort m.u.v. het gedeelte bij de
woningstichting en de wateren ten oosten van de fietstunnel.
Looprecht: - Op alle groenstroken welke vanaf de openbare weg
toegankelijk zijn.
3. Grote vijver in woonwijk Hoge Neerstraat.
Looprecht: - Op alle groenstroken, welke vanaf de openbare weg
toegankelijk zijn.
4. De wateren gelegen in woonwijk De Keen.
Looprecht: - Op alle groenstroken welke vanaf de openbare weg
toegankelijk zijn.
5. Het ten noorden van de Hoevenseweg gelegen gedeelte van de
Laakse Vaart.
Looprecht: - Alleen vanaf de openbare weg.
6. Het ten noorden van de Hoevenseweg gelegen gedeelte van de
Kibbelvaart.
Looprecht: - Alleen vanaf de openbare weg.
7. Boezem van gemaal de Emmer bij Rioolseweg.
Looprecht: - Vanaf de openbare weg.
- Op het schouwpad ten noorden van het water gelegen
tussen de Rioolseweg en gemaal de Emmer.
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De vliet gelegen in de Ettense Beemden.
Looprecht: Alleen vanaf de openbare weg.
Leurse Haven vanaf bebouwde kom Etten-Leur tot aan de rivier de
Mark.
Looprecht: - Aan de westkant vanaf het centrum in Etten-Leur tot de
Coen de Koningbrug.
- Aan de oostkant op de groenstrook tussen het fietspad
en het water vanaf het centrum in Etten-Leur tot aan de
parkeerplaats bij Restaurant “In de Molen”
LET OP: Parkeren langs de Zevenbergse weg alleen in de rijrichting van
het verkeer, dus richting Etten-Leur. Ruim voldoende in de berm,
minimaal een halve meter van de witte streep en het fietspad. Niet keren
op de weg, maar op de parkeerplaats bij de molen. Bij het wegrijden goed
in de spiegels kijken of er geen naderend verkeer is.
Waterloop gelegen aan de Strijpenseweg.
Looprecht: - Op alle groenstroken welke vanaf de openbare weg
toegankelijk zijn. Bij het toegangspad naar natuurgebied
De Berk tot aan het hek aan het begin van dit pad.
Romme’s wiel.
Looprecht: - Rondom het gehele water. Toegang vanaf de Haagse
Dijk.
Halsche vliet aan de Haagse Dijk
Looprecht: - Op de groenstrook tussen het fietspad en het water
langs de gehele dijk. Vanaf de dijkzijde te bevissen.
Zandwiel gelegen in de Zwartenbergse Polder.
Looprecht: - Rondom de zandwiel behalve in de bebossing. Het is
niet toegestaan om de bossen te betreden.
Zwartenbergse vliet gelegen in de Zwartenbergse Polder.
Looprecht: - Langs het gehele water aan beide zijden.
Het Halsche gat vanaf dijkzijde te bevissen.
Looprecht: Vanaf dijkzijde.
Boezem van Gemaal Halle.
Looprecht: - Op het gedeelte ten westen van het water.
Vijver in woonwijk Schoenmakershoek.
Looprecht: - Op alle groenstroken, welke vanaf de openbare weg
toegankelijk zijn.

WETTELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES:
Voor het bepaalde bij of krachtens de Visserijwet wordt verstaan onder:
HENGEL: Het vistuig, bestaande uit een roede -al dan niet voorzien van een
op windmechanisme-, een lijn of snoer -al dan niet voorzien van één of meer
dobbers -en ten hoogste drie één-, twee- of drietandige haken.
Aangewezen aassoorten.
Het door de Minister aangewezen aas is:
a. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde granen en zaden, worm
en steurkrab.
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b. insecten en insectenlarven, alsmede nabootsingen hiervan, mits niet groter
dan 2,5 cm.
Gesloten tijd AASSOORTEN ingevolge de visserijwet.
Van 1 april t/m 31 mei:
slachtproducten, dood aasvisje, stukje vis,
alle soorten kunstaas met uitzondering
van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.
LET OP: HET GEBRUIK VAN EEN LEVEND AASVISJE IS VERBODEN.
Gesloten tijden VISSOORTEN ingevolge de visserijwet.
Van 1 april t/m 31 mei:
baars, barbeel, kopvoorn, snoekbaars en
winde.
Van 1 maart t/m 31 mei:
snoek.
Van 1 oktober t/m 31 maart:
beekforel.
Van 1 januari t/m 31 december:
elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling,
sneep, zalm, zeeforel, zeeprik en
vlagzalm.
HET LID IS VERPLICHT DEZE VERGUNNING BIJ NAVRAAG TE TONEN
AAN DE DAARTOE BEVOEGDE EN AANGESTELDE PERSONEN.
(verenigingscontroleurs, bestuursleden en buitengewoon
opsporingsambtenaren)
BIJZONDERE BEPALINGEN HSV DE KLEINE VOORN:
A) Het gebruik van gekleurde maden en kunstmatig gekleurd aas of lokaas is
in al onze wateren verboden.
B) Het is niet toegestaan overmatig te voeren. Het is niet toegestaan om
voercampagnes te houden.
C) Het organiseren van hengelsportwedstrijden in de verenigingswateren
vermeld in deze vergunning is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van het bestuur. Aanvragen dienen schriftelijk te worden
ingediend bij het secretariaat
D) NACHTVISSEN.
Het nachtvissen op het Zandwiel en vanaf de weilanden ten oosten
van de Zwartenbergse Vliet is ten strengste verboden. In de maanden
april t/m augustus mag er gevist worden van 6.00 uur tot 22.00 uur. In de
andere maanden vanaf één uur voor zonsopkomst tot twee uur na
zonsondergang. Op de overige, door HSV De Kleine Voorn gepachte
wateren, is het nachtvissen het gehele jaar toegestaan. Onder
nachtvissen wordt verstaan het vissen tussen twee uur na zonsondergang
en één uur voor zonsopkomst.
E) Rijwielen en bromfietsen niet in de directe omgeving van het water ook
niet in het struikgewas. Bij de Zandwiel en Romme’s wiel niet over het
bruggetje.
F) Tenten, windschermen, honden en voorwerpen die voor de uitoefening
van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn op en rond de Zandwiel en
de Romme's wiel niet toegestaan.
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G) Het is bij de Zandwiel niet toegestaan om zich in de bossen te bevinden.
H) Het maken van vuur in welke vorm dan ook is bij de door HSV De Kleine
Voorn gepachte wateren niet toegestaan.
I) Op de door HSV De Kleine Voorn gepachte wateren, met uitzondering
van de Leurse Haven en de Laakse Vaart, is het niet toegestaan om
gebruik te maken van boten en zogenaamde Bellyboats, anders dan de
aanwezige boten. Het gebruik van voerboten is, met uitzondering van de
Zandwiel, niet toegestaan.
J) Het is verboden om in de wateren welke gelegen zijn binnen de
bebouwde kom van Etten-Leur te vissen met drijvend aas. Dit ter
bescherming van de vogels.
K) Het is niet toegestaan om vanaf een invalide visplaats te blijven vissen als
een invalide persoon hiervan gebruik wil maken.
L) Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten die kunnen leiden tot
verstoring van de rust op en rond het water, zoals bijv. het te hard aan
hebben van een radio etc.
M) Leden van HSV De Kleine Voorn mogen zich niet bevinden binnen de
afrasteringen van de gemalen HALLE en DE EMMER.
N) Het is niet toegestaan om vis, welke gevangen is uit door de vereniging
beheerde wateren, mee naar huis te nemen. Tevens is het niet
toegestaan om paling, snoek, snoekbaars, karper of graskarper in zijn
bezit te hebben. Deze dienen direct onbeschadigd in hetzelfde water te
worden teruggezet. VERGUNNINGHOUDER WORDT GEACHT DE
VANGSTBEPERKING TE KENNEN.
O) Het is verboden de gevangen vis in een ander water terug te zetten.
P) Het is verboden om de gevangen vis te verkopen.

Aal/paling
Baars
Barbeel
Beekforel
Kopvoorn

MINIMUMMATEN ZOETWATERVIS
28 cm
Snoek
22 cm
Snoekbaars
30 cm
Zeelt
25 cm
30 cm

45 cm
42 cm
25 cm

BESCHERMDE VISSOORTEN IN NEDERLAND: paling, rivierdonderpad,
gestippelde alver, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, elrits,
bittervoorn, beekprik, houting en steur.
SLUIT HEKKEN ZORGVULDIG AF EN LOOP NOOIT DOOR HOOIGRAS OF
TE VELDE STAANDE GEWASSEN.
RUIM AFVAL OP EN NEEM HET MEE NAAR HUIS! LAAT UW VISSTEK
SCHOON ACHTER, OOK AL HEEFT IEMAND ANDERS DE ROMMEL
ACHTERGELATEN.
DENK AAN HET MILIEU EN DE NATUUR.
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ZORG DAT NATUURBESCHERMERS EN DIERENBESCHERMING NIETS
TE KLAGEN HEBBEN OVER DE SPORTVISSERS.
OP HET ACHTERLATEN VAN AFVAL KAN DIRECTE INTREKKING VAN DE
VERGUNNING VOLGEN. BEHANDEL DE GEVANGEN VIS ZORGVULDIG.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de
VERGUNNINGHOUDER geleden schade, of hem overkomen ongevallen op,
om of langs de wateren waarvan de vereniging het visrecht huurt. De
vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelingen.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het
beleid van de vereniging. Voor het uitvoeren van haar activiteiten heeft de
vereniging vrijwilligers nodig. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben,
dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.
OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP DIENT SCHRIFTELIJK TE
GEBEUREN VOOR 1 NOVEMBER BIJ DE SECRETARIS, ANDERS WORDT
HET LIDMAATSCHAP AUTOMATISCH MET EEN JAAR VERLENGD EN IS
MEN CONTRIBUTIE VOOR DAT JAAR VERSCHULDIGD.

Meldpunt stroperij:
Meldpunt vissterfte:

www.meldvisstroperij.nl
076-5641000 – Waterschap Brabantse Delta
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