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Regels HSV De Rietvoorn

REGELS WAAR EEN IEDER ZICH AAN DIENT TE HOUDEN:
De wettelijk gesloten tijden voor onderstaande vissoorten zijn:
•
Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei.
•
Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.
•
Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei.
•
Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
•
Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en
vlagzalm: het hele jaar.
Let op: naast de gesloten tijden voor bepaalde vissoorten geldt er van 1 april tot aan de laatste
zaterdag van mei voor alle wateren in Veenendaal ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle
soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een
stukje vis en slachtproducten.
Het is niet toegestaan obstakels in de watergang te plaatsen.
U mag geen onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen hinderen
of belemmeren.
Het is verboden zich met auto’s en andere vervoermiddelen - niet zijnde fietsen en /of
gehandicaptenvoertuigen op de oevers en/of het gazons van het stadspark en de Surfvijver te
begeven.
Het is niet toegestaan bij het vissen schade aan de taluds te veroorzaken.
U mag op de taluds, onderhoudspaden en gazons geen wormen spitten of op andere wijze
verzamelen.
Het is verboden vislijn, voer, aas en overig afval bij of in het water achter te laten.
Begroeiing - in en langs het water - mag niet vernield of verwijderd worden Dieren mogen niet
gestoord worden.
Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.
U dient zich aan deze en eerder vermelde regels te houden en tevens aan de regels die vermeld
zijn in de visserijwet.
U moet in het bezit zijn van een geldige vispas en lijst van viswateren.
De houder van de vispas is verplicht deze op aanvraag van bevoegde
controleurs te tonen.
Overtreding van de visserijwet en de verenigingsregels maakt de vispas ongeldig. Men wordt dan
geacht zonder vispas te vissen, zodat een proces
verbaal of inname van de vispas, tot de mogelijkheden behoort.
Een tijdelijke royement wordt doorgegeven aan de ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.
Het bestellen van een nieuwe vispas is dan niet meer mogelijk.
Nachtvissen: is alleen toegestaan voor leden van HSV de Rietvoorn, in
onderstaande vijvers:
Recreatieplas Sportpark De Groene Velden (bekend als De Surfvijver)
De vijver in Stadspark De Groene Velden.
Lange zijde van de vijver aan de Industrielaan
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Het is verboden om PALING, KARPER, SNOEK, SNOEKBAARS OF BAARS in bezit te hebben of
te vervoeren. Indien gevangen moet ze direct in vrijheid worden gesteld op de plaats waar ze
gevangen zijn.
Het is verboden om de gevangen vis aan het einde van de visdag mee te nemen. Alle vis altijd
terug zetten in het water waar de vis gevangen is,U mag geen vis verplaatsen naar een ander
water. U doorkruist daarmee het beheerplan van de vereniging. Gebruik een onthaakmat bij het
onthaken en terug zetten van gevangen vissoorten karper en snoek, overige vissoorten direct terug
zetten of in een leefnet bewaren.
Met betrekking tot het karper/ snoek vissen volgen wij de richtlijnen opgesteld door de K.S.N.
www.karperstudiegroep.nl/ www.roofvisnet.nl
Gebruik een groene of gecamoufleerde tent om wildkamperen tegen te gaan.
Prullenbakken zitten vaak vol. Neem uw eigen afval mee naar huis Wie afval achterlaat wordt
geacht zonder vergunning te vissen.
Veroorzaak geen parkeeroverlast tijdens het vissen en bij wedstrijden. Parkeer alleen op de
daarvoor beschikbare plaatsen en nooit op het gras.
De jaarlijkse triatlon in de surfvijver wordt meestal eind augustus georganiseerd,
zie website. Advies; Niet vissen tijdens de Triatlon!
Op elke zaterdagmorgen kan de modelbotenclub de kleine steiger gebruiken. Deze dient dan
vrijgehouden te worden.
Opzegging lidmaatschap voor 1 oktober van het kalenderjaar, uitsluitend schriftelijk per mail of
brief!
Een abonnement op Het Visblad kost € 7,50 en is alleen te bestellen bij het bestuur.
Voor verdere informatie over de jaarcontributie verwijzen wij u door naar de site!
Wedstrijden van HSV De Rietvoorn:
Bij de wateren waar gevist wordt tijdens de wedstrijden georganiseerd door
hsv De Rietvoorn en overige wedstrijden die gepubliceerd worden op de activiteitenkalender op de
site moeten alle oevers van deze wateren vrij gehouden worden voor de deelnemers aan deze
wedstrijden.
Deze locaties worden ook aangegeven op de pamfletten bij de hengelsportwinkels en op de site.

Bij calamiteiten e.d. bellen met, tel.: Zie site

