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In heel veel water vissen  
met de VISpas
Nederland is een paradijs voor 
sportvissers. Vergeleken met 
andere landen hebben we heel 
veel viswater, waarvan het 
merendeel te bevissen is met 
de VISpas. Die vormt samen 
met de Lijsten van Viswateren 
de schriftelijke toestemming 
om ergens te mogen vissen. 
Tijdens het vissen moet je bei-
de bij je hebben. In plaats van 
de papieren lijst van viswate-
ren kun je ook kiezen voor de 
gratis VISplanner app. Kijk op 
www.visplanner.nl of down-
load de gratis app!

De VISpas is tevens het bewijs 
van lidmaatschap van een 
hengelsportvereniging die is 
aangesloten bij Sportvisserij 
Nederland. Een lidmaatschap 
kost gemiddeld circa 3o tot 40 

Nederland is dé ultieme be-
stemming voor  sportvissers, 
zowel voor een dagje vissen 
als een visvakantie. Laat je 
verrassen door de geweldige 
visavonturen die je hier 
kunt beleven!

Nederland ligt voor een groot 
deel onder zeeniveau en is 
een van de meest waterrijke 
landen ter wereld. Van grote 
rivieren tot uitgestrekte me-
ren. Van de  karakteristieke 
polders tot de grachten van 
Amsterdam: Nederland heeft 
het allemaal, en overal vang 
je vis. Beleef spectaculaire 
visavonturen met enorme 
snoeken, megabaarzen, 
prachtige karpers en oerster-
ke zeebaarzen. Of vis lekker 
basic en relaxed op brasem, 
zeelt en blankvoorn.

Liever zeevissen? Ook dat 
kan in Nederland. Langs onze 
ruim 500 km lange kustlijn 
vind je  talloze hotspots. 
Stranden, havens, pieren, de 
beroemde Zeeuwse Delta en 
de Waddeneilanden. Overal 
valt een rijke mix aan mooie 
en smakelijke zeevissen te 
vangen. 

VISSEN? ALTIJD  
DE VISPAS MEE!

IN NEDERLAND 
SPORTVISLAND!

Check de  video’s 
op www.fishing

inholland.nl!

euro per jaar. Als lid heb je het 
recht om met maximaal twee 
hengels en alle wettelijk toe-
gestane aassoorten te vissen in 
alle wateren die zijn ingebracht 
in de Gezamenlijke Lijst van Ne-
derlandse Viswateren – en wate-
ren van de eventueel bijgelever-
de verenigingslijst.

Koop de VISpas
Bestel de VISpas gemakkelijk en 
snel online via www.vispas.nl. 
Na online betaling via iDEAL, 
Mistercash, VISA of MasterCard 
ontvang je per e-mail een tijde-
lijke VISpas en Lijsten van Vis-
wateren om direct te kunnen 
gaan vissen. Voor de aankoop 
van de VISpas kun je ook terecht 
in één van de honderden hen-
gelsportwinkels in Nederland.

Welkom
>>
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De (goedkopere) 
JeugdVISpas < 14 jaar
Voor jeugd tot 14 jaar (peilda-
tum 1 januari) die met twee 
hengels en alle aassoorten wil 
vissen, is er de JeugdVISpas. 
Wanneer je een JeugdVISpas 
koopt, word je automatisch lid 
van een hengelsportvereniging 
en krijg je alle voordelen die ook 
bij de VISpas horen.

De JeugdVISpas is een stuk 
goedkoper dan de VISpas; 
meestal rond de 15 euro. Ben je 
nog geen 14 jaar en wil je alleen 
in wateren van de plaatselijke 
hengelsportvereniging vissen 
met maximaal één hengel en 
de aangewezen aassoorten? 
Dan heb je alleen een Jeugdver-
gunning nodig. Deze wordt 
vaak goedkoop verstrekt door 

een plaatselijke hengelsportver-
eniging, maar die heeft aan-
zienlijk minder mogelijkheden 
dan de JeugdVISpas. Bestel de 
JeugdVISpas via www.vispas.nl 
of haal hem bij de dichtstbijzijn-
de hengelsportwinkel.

Jeugd mag gratis 
meevissen
Jeugd tot 14 jaar heeft geen 
Jeugdvergunning of JeugdVIS-
pas nodig als hij of zij vist onder 
begeleiding van een volwasse-
ne met een geldige VISpas of 
Kleine VISpas. Er is wel een be-
perking: de jongere mag slechts 
vissen met één hengel, onder 
dezelfde voorwaarden als de be-
geleider. Er geldt geen beper-
king voor het aantal kinderen 
dat onder begeleiding mag 
meevissen.

Weet waar je mag vissen met

Met de VISpas mag je in meer 
dan 90% van het Nederlandse 
oppervlaktewater vissen. Al 
dat water is opgenomen in de 
bijhorende Gezamenlijke lijst 
van Nederlandse viswateren; 
het boekje. De VISplanner is 
een rechtsgeldige digitale ver-
vanger van het boekje. De VIS-
planner is beschikbaar als app 
en website. Hiermee kun je 
eenvoudig op Google Maps kij-
ken waar je wel en niet mag 
vissen met jouw VISpas. Eén 
tik op een water geeft aanvul-
lende informatie over dat wa-
ter.

De VISplanner is gratis, altijd  
up-to-date, spaart het milieu 
en is gebruiksvriendelijker dan 
het boekje. Meer informatie en 
een korte instructievideo vind 
je op www.visplanner.nl

DE VISPLANNER!

NOG GEEN 14 JAAR?>> >>
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“ IN NEDERLAND KOOP 
JE VOOR EEN PAAR 
TIENTJES PER JAAR DE 
VISPAS EN DAARMEE 
HEB JE TOEGANG TOT 
gigantisch veel en 
gevarieerd VISWATER”



Best Goed Mogelijk Slecht/gesloten G = Gesloten seizoen (terugzetverplichting)

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Baars G G

Barbeel G G

Karper

Meerval G G G G G G G G G G G G

Roofblei

Snoek G G G

Snoekbaars G G

Witvis

Fint G G G G G G G G G G G G

Gladde haai

Tong

Zeebaars G G G G G G G G G G G G

Schar/wijting

Geep

Makreel

1110

WAT 
KAN IK 
VANGEN?
Nederland heeft een aantrekke-
lijke en zeer gevarieerde vis-
stand. Dat betekent automa-
tisch dat ons land voor elk type 
sportvisser genoeg te bieden 
heeft. Denk aan grote snoek en 
snoekbaars, megabaarzen, 
prachtige karper, oersterke zee-
baars en vele witvissoorten.
In onze Viskalender zie je pre-
cies wat de beste periode is om 
bepaalde vissoorten te vangen 
in Nederland. De kalender geeft 
ook een overzicht van de geslo-
ten tijden.

   Voor diverse vis-
soorten (waaronder karper, 
snoek en paling) geldt het hele 
jaar een terugzetverplichting, 
zoals staat vermeld in de ver-
gunningsvoorwaarden beho-
rende bij de VISpas.

Let op!

>>
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WETTELIJKE REGELS,  
VOORWAARDEN  
EN GEDRAGSCODES

SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING 
(vergunning)
Om in het binnenwater te mo-
gen vissen heeft iedere sportvis-
ser – ongeacht de leeftijd – altijd 
een schriftelijke toestemming 
(vergunning) nodig van degene 
die het visrecht heeft op het 
water waar men wil vissen. 
Die visrechthebbende is in de 
meeste gevallen een hengel-
sportvereniging of -federatie die 
visrecht heeft gehuurd. 
De schriftelijke toestemming 
beschrijft waar en onder welke 
voorwaarden er mag worden 
gevist. De VISpas en de daarbij 
behorende Lijst(en) van Viswate-
ren vormen samen de schrifte-
lijke toestemming, waarmee je 
kunt vissen in de wateren die in 
de lijst(en) van viswateren staan 

vermeld. Hetzelfde geldt voor 
de Kleine VISpas, die samen met 
de Kleine Lijst van Viswateren 
de schriftelijke toestemming 
vormt. Ook de combinatie 
VISpas en de VISplanner is een 
geldige toestemming (zie www.
visplanner.nl of download de 
gratis VISplanner app!)

   Met de Kleine VISpas 
kun je met één hengel en een 
beperkt aantal (aangewe-
zen) aassoorten vissen in een 
beperkt aantal wateren die zijn 
opgenomen in de bijhorende 
Kleine Lijst van Viswateren. De 
Kleine VISpas vormt samen met 
de Kleine Lijst van Viswateren de 
schriftelijke  toestemming.

Let op!

Aassoorten
De aangewezen aas-
soorten zijn: brood, 
aardappel, deeg, kaas, 
granen, zaden, worm, 
steurkrab, insecten en in-
sectenlarven en kleine naboot-
singen daarvan (niet groter dan 
2,5 cm). Alleen VISpashouders 
mogen onder strikte voorwaar-
den vissen met slacht producten, 
een dood visje of een stukje vis 
(ongeacht hoe groot) en alle 
soorten kunstaas. Deze voor-
waarden staan in de papieren 
lijst en de VISplanner.

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN
Van 1 april tot de laatste 
zaterdag van mei 
geldt een verbod voor 
sommige aassoorten. 
Er mag in die periode 
niet worden gevist 
met slachtproducten, 
een dood visje of een stuk-
je vis (ongeacht hoe groot) en 
alle soorten kunstaas; met uit-
zondering van kunstvliegen 
kleiner dan 2,5 cm.

  Voor een 
aantal wateren in de 
Viswaterlijsten en 
VISplanner geldt een 
langere gesloten tijd 

voor aassoorten. Dit 
staat bij de betreffende 

federaties en/of wateren 
vermeld. Voor het IJsselmeer 
geldt dit verbod van 16 maart 
tot en met 30 juni.

Let op!

VERBOD 
GEBRUIK 

LEVEND AAS
Het is verboden om gewer-
velde dieren als aas te ge-

bruiken (o.a. levende vissen, 
amfibieën, reptielen, vogels 
of zoogdieren). Vissen met 

maden, wormen en dergelijke 
is wel toegestaan.

Dode aasvisjes
Voor gevangen vis die als aasvis wordt gebruikt, gelden 

bijzondere voorwaarden. Deze zijn beschreven in de 
‘Algemene Voorwaarden gebruik VISpas’. Kleine VIS-
pashouders dienen alle gevangen vis onbeschadigd 
en levend in hetzelfde water terug te zetten!

De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. 
De belangrijkste wettelijke regels worden hieronder 
beschreven.

>>
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Voor een aantal vissoorten geldt een gesloten tijd. Vang je zo’n vis 
in die periode, dan moet je deze met de grootst mogelijke zorg-
vuldigheid behandelen en direct en onbeschadigd in hetzelfde 
 water terugzetten!

  VISpashouders moeten gevangen (gras)karper en paling 
altijd levend terugzetten in hetzelfde water. Kleine VISpashouders 
 moeten zelfs alle gevangen vis levend terugzetten!

Let op!

VISSOORT GESLOTEN TIJD

Snoek 
1 maart tot  
de laatste zaterdag van mei

Snoekbaars en baars
1 april tot  
de laatste zaterdag van mei

Barbeel, kopvoorn en winde 1 april t/m 31 mei

Rivierprik
1 november t/m 31 januari
1 maart t/m 30 april

Beekforel 1 oktober t/m 31 maart

Zeeforel, zalm, elft, fint,
kwabaal, serpeling, sneep,
vlagzalm, zeeprik en meerval

het gehele jaar

Minimummaat 
vissoorten
Vang je een vis kleiner dan de 
minimummaat voor deze soort, 
dan moet je deze direct in het-
zelfde water terugzetten!

* Het is toegestaan (m.u.v. het 
IJsselmeer) om ondermaatse 
baarzen levend voorhanden te 
hebben op voorwaarde dat de 
vis wordt bewaard in een leef-
net of aker(emmer) en levend 
wordt teruggezet in hetzelfde 
water – het aantal dode baarzen 
onder de minimummaat dat ie-

mand als aas in bezit mag heb-
ben, (m.u.v. IJsselmeer) is vastge-
steld op maximaal 20 stuks.

Beschermde vissoorten
In de Wet Natuurbescherming is 
een aantal vissoorten opgeno-
men waarop je niet mag vissen. 
Het betreft de volgende soorten: 
gestippelde alver, beekprik, bit-
tervoorn, elrits, houting, grote 
modderkruiper, Kleine modder-
kruiper, beekdonderpad en 
 Atlantische steur. Vang je onver-
hoopt een derge lijke vis, dan 
dien je deze direct in hetzelfde 

water terugzetten. Zet een vis 
die je niet kent, altijd terug 
(zie ook www.nederlandse
vissen.nl of download de gratis 
Vissengids App).

Meeneemverbod paling
Door watervervuiling, aangeleg-
de dammen en overbevissing 
dreigt de paling uit te sterven. 

Daarom moeten sportvissers in 
Nederland hun gevangen paling 
direct in hetzelfde water terug-
zetten.

Meld visstroperij
Meld (vermoedelijke) visstrope-
rij altijd bij de betreffende hen-
gelsportfederatie en/of ga naar 
www.visstroperij.nl.

GESLOTEN TIJDEN

MINIMUMMATEN 
VISSOORTEN

>>

Bot
20 cm

Baars*
22 cm

Barbeel
30 cm

Beekforel
25 cm

Kopvoorn
30 cm

Snoekbaars
42 cm

Zeelt
25 cm

Snoek
45 cm

Rivierprik
20 cm 

>>
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“ HET VISSEN IN NEDERLAND 
– ZOWEL IN BINNENWATER 
ALS AAN ZEE – KENT EEN 
AANTAL REGELS. DIE VIND JE 
IN DE VISWATERLIJSTEN EN 
DE gratis visplanner APP.” 
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De houder van de VISpas of 
Kleine VISpas dient zich te hou-
den aan een aantal voorwaar-
den. Doe je dit niet, dan word je 
geacht zonder schriftelijke toe-
stemming te vissen en kun je 
worden beboet. De voorwaar-
den zijn opgenomen in de be-
treffende Lijsten van Viswate-
ren en de VISplanner. Hieronder 
tref je de belangrijkste voor-
waarden aan. Deze gelden voor 
alle wateren genoemd in de vis-
waterlijsten en de VISplanner. 
Per federatiegebied of per water 
kunnen aanvullende/beperken-
de voorwaarden gelden. Die 
staan dan afzonderlijk bij de be-
treffende federatie of bij het 
 betreffende water vermeld.

Het is verboden:
 » De gevangen vis te verkopen.
 » Aan viswedstrijden deel te 

nemen en/of viswedstrijden 
te houden/organiseren, tenzij 
daarvoor schriftelijke toe-
stemming is verleend door de 
visrechthebbende federatie 
of  hengelsportvereniging. In-
dien langs een water een 
wedstrijdparcours is of wordt 
uitgezet op basis van een ver-
leende  toestemming, dient 
men het parcours vrij te hou-
den dan wel vrij te maken.

 » Karper, paling of graskarper 
in bezit te hebben.

 » Te vissen of te voeren met 
 gekleurde maden of gekleur-
de maden in bezit te hebben 
in de nabijheid van het water.

 » Zodanig te vissen dat (water)-
vogels het aas kunnen grij-
pen.

 » Vislijn en ander afval achter 
te laten op de visplaats. Bij 
het  verlaten van de visplaats 
dient deze schoon te zijn!

 » Kampvuur te maken of te 
 barbecueën.

 » Particuliere terreinen en oe-
vers zonder toestemming 
van de  eigenaar te betreden, 
ook al heeft men het recht 
om in het aanliggende water 
te vissen.

 » Land te betreden waarop be-
plantingen en gewassen, of 
nog te maaien gras staat; ten-
zij men een geldend loop-
recht heeft.

 » Huisdieren mee te nemen bij 
loslopend vee. Men dient de 
hekken op landerijen steeds  
te sluiten.

Naast de wettelijke visserijregels en voorwaarden 
bestaan er gedragscodes. Dit zijn belangrijke ‘spel-
regels’ op het gebied van omgang met vis,  gebruik 
van lood en leefnet. Deze zijn ook beschreven in 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswate-
ren en de VISplanner.

De hoofdregels voor de omgang  
met vis zijn:

 » Probeer te voorkomen dat een vis de haak slikt.
 »  Raak een vis alleen met natte  handen aan.
 »  Verwijder de haak uiterst voorzichtig.
 »  Zet de vis direct terug in hetzelfde  water.
 »  Gebruik indien niet per se nodig geen leefnet.
 » Gebruik bij voorkeur geen lood, maar een 

milieu vriendelijk alternatief.

ALGEMENE 
VOORWAARDEN 
VISPAS EN KLEINE 
VISPAS

GEDRAGSCODES

Lees meer over 
de Nederlandse 
sportvis cultuur 
en  regels en 
 bekijk de video

>>

Kijk voor meer informatie op 
www.sportvisserijnederland.
nl/vispas

verantwoord sportvissen



2120

Onder ‘nachtvissen’ wordt ver-
staan: het vissen van twee uur 
na zonsondergang tot één uur 
voor zonsopkomst. In natuurge-
bieden kunnen afwijkende re-
gels gelden.
In veel Nederlandse wateren 
mag het hele jaar ’s nachts wor-
den gevist. Daarvoor heb je – 
náást de VISpas –de Nachtvis-
toestemming nodig. Wil je in 
Nederland met drie hengels vis-
sen, dan heb je de Derde Hen-
geltoestemming nodig. Beide 
zijn te bestellen via www.
sportvisserijnederland.nl. 
Zowel de Nachtvis- als Derde 
Hengeltoestemming bestaat uit 
een hologramsticker die op de 
achterzijde van de VISpas moet 
worden geplakt. Wil je beide ex-
tra toestemmingen, dan is er de 
combi hologramsticker.
De Nachtvis- en Derde Hengel-

toestemming zijn het 
hele kalenderjaar 

geldig en 
strikt 

persoonsgebonden. Indien je 
als VISpashouder meerdere 
VISpassen hebt, hoeft je slechts 
eenmaal de toestemming(en) 
aan te schaffen. In de Gezamen-
lijke Lijst van Nederlandse Vis-
wateren en in de VISplanner 
staat met symbolen aangege-
ven waar beide toestemmingen 
geldig zijn. 

Online bestellen
De Nachtvistoestemming kost 
€ 10,- en de Derde Hengeltoe-
stemming € 25,-. Na betaling 
via iDeal, VISA, MasterCard of 
PayPal ontvang je per e-mail je 
tijdelijke Nachtvistoestemming 
en/of Derde Hengeltoestem-
ming om direct deze extra vis-
mogelijkheden te kunnen be-
nutten! De hologramsticker 
krijg je binnen drie weken 
thuisgestuurd. 

  Het is een bevoegd-
heid van de gemeente om het 
gebruik van schuilmiddelen en 
tenten met nadere voorwaar-

den te regelen in haar APV. 
Deze staat vaak op de website 
van de gemeente. 

Let op!

NACHTVISSEN  
EN VISSEN  
MET DRIE HENGELS
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Nederland heeft de zeevisser 
met ruim 500 km aan kustlijn 
een hele hoop te bieden. Langs 
de gehele kust zijn – afhanke-
lijk van het jaargetijde – diverse 
platvissoorten, gul, wijting, 
steenbolk, zeebaars, makreel, 
horsmakreel, geep, fint en 
 harder te vangen. 
De echte topstekken zijn de 
 havenhoofden van IJmuiden en 
Scheveningen, het Rotterdamse 
zeehavengebied en de Zeeuwse 
Delta. Al valt er eigenlijk op 
 ieder willekeurig strand wel 
een leuk visje te vangen. 

Extra uniek daarbij zijn de 
 Waddeneilanden, waar een 
 serene rust heerst en – zeker in 
de nazomer en herfst – ook een 
goede zeebaarsvisserij mogelijk 
is. Voor het kustwater gelden 
per vissoort wel minimumma-
ten. Check voordat je gaat vis-
sen ook goed de getijdentabel 
en let op je eigen veiligheid!

Lees meer zeevistips, zee-
visregels en minimummaten 
op www.fishinginholland.nl.

Vang je een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, 
dan moet deze direct in hetzelfde water worden teruggezet.  
Deze bepaling geldt voor alle wateren (zout, brak, zoet)!

MINIMUMMATEN
ZEEVISSOORTEN

Ansjovis 12 cm

Blauwe leng 70 cm

Bot 20 cm

Haring 20 cm

Heek 27 cm

Horsmakreel 15 cm

Kabeljauw** 35 cm

Leng 63 cm

Makreel 30 cm

Sardine 11 cm

Schartong 20 cm

Schelvis 30 cm

Schol 27 cm

Tong 24 cm

Wijting 27 cm

Witte koolvis (pollak) 30 cm

Zeebaars** 42 cm

Zwarte koolvis 35 cm

  Voor sportvissers geldt voor alle 
wateren het gehele jaar een 
wettelijk verbod op het in bezit 
hebben van aal of paling, zalm en 
zeeforel, fint en elft, houting en 
Atlantische steur.

**  Voor sportvissers geldt:
 1.  Het is verboden op zee, zeege-

bied, in de kustwateren, in de 
visserijzone of in de onmiddel-
lijke nabijheid van die wateren 
meer dan 25 stuks dan wel meer 
dan 20 kilogram kabeljauw 
voorhanden te hebben.

 2.  Het is verboden zeebaars of 
kabeljauw aan te landen die 
is gefileerd of ontdaan van de 
kop.

 3.  In 2018 is het voor de kustwa-
teren, zeegebied en visserijzone 
het gehele jaar verboden om in 
zeebaars in het bezit te hebben.

  Voor zeebaars wisselen 
de regels snel vanwege de Euro-
pese regelgeving. Kijk op www.
sportvisserijnederland.nl (dossier 
zeebaars) voor de meest actuele 
regels voor de zeebaars.

let op!

>>
IN NEDERLAND

Zeevissen
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VOORZIENINGEN >>
Nederland beschikt over uitstekende voorzieningen voor de 
 vissende  vakantieganger. Door heel Nederland vind je tal van 
hengel sportzaken die jou graag op weg helpen met materiaal en 
aas, de beste visstekken in de buurt en actuele vangst informatie. 
Ook kun je in de hengelsport zaken de VISpas aanschaffen (het is 
overigens nóg eenvoudiger om dit vooraf online  
te doen via www.vispas.nl).

Verder vind je op www.fishinginholland.nl/kaart een overzicht 
van commerciële visvijvers, charterboten en professionele vis-
gidsen die jou graag de visdag van je  leven geven – succes gega-
randeerd! Tot slot geeft deze website een overzicht van geschikte 
verblijfsmogelijkheden, accommodaties en stekken!
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“ SNOEK KOMT VOOR IN ALLE 
NEDERLANDSE WATERTYPEN 
– VAN DE POLDERSLOOT TOT 
HET GROTE WATER – EN KAN   
UITGROEIEN TOT extreem 
groot formaat”
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Op www.fishinginholland.nl 
zijn voor jou de top-20 sport-
visbestemmingen van Neder-
land op een rijtje gezet. Want 
vissen kan weliswaar in heel 
Nederland, maar er zijn na-
tuurlijk échte hotspots. De top-
20 is een  gevarieerde mix van 
grote  steden als Amsterdam 
en  Rotterdam, de beste rivie-
ren, de mooiste poldergebie-
den en de gaafste zeevisstek-
ken.

Visstekken en kaart
Bij elke bestemming staat een 
korte beschrijving van wat je 
kunt verwachten én is een 
aantal visstekken op kaart 
aangegeven. Zo kun jij aan de 
hand van jouw wensen en 
voorkeuren de bestemming 
uitzoeken die het  beste bij jou 
past.

De bestemmingen worden 
 bovendien  ondersteund met 
professionele foto’s en video-
materiaal. Of je nu roofvisser 
bent of zeevisser, witvisser  
of karpervisser: laat je op 
www.fishinginholland.nl  
inspireren door het brede aan-
bod aan  topbestemmingen! 

DE BESTE
bestemmingen en stekken
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Op www.fishinginholland.nl/vistechnieken lees je per vistech-
niek wat Nederland allemaal voor jou te bieden heeft. Want roof-
vissen, karpervissen, witvissen, zeevissen en vliegvissen: het kan in 
Nederland allemaal! Vanaf de kant, met de boot, met een visgids of 
gewoon vanaf de  campingoever.
Voor alle sportvisdisciplines is de belangrijkste informatie op een 
rijtje gezet, zodat je weet wat er allemaal mogelijk is. Want dat is 
veel, heel veel!

De MeeVIStoestemming is een 
gratis, schriftelijke toestem-
ming voor één persoon om één 
dag gratis mee te mogen vissen 
met een VISpashouder in een 
water dat wordt vermeld in de 
Gezamenlijke Lijst van Neder-
landse Viswateren.
Als lid van een aangesloten 
hengelsportvereniging (VIS-
pashouder) kun je dus je fami-
lie, vrienden of kennissen die 

geïnteresseerd zijn gratis een 
dag meenemen om kennis te 
maken met het vissen. De beste 
ambassadeur voor de sportvis-
serij ben jij! Ga naar www.mee-
vistoestemming.nl, lees de 
voorwaarden en bestel direct!HOE TE VISSEN?

gratis
MEEVISTOESTEMMING!

>>

>>



Meer informatie
 

Like ons op Facebook.com/fishinginholland  
en kijk op www.fishinginholland.nl  

voor meer informatie.

Ga naar www.visplanner.nl  
of download de gratis app

Aangeboden door:

Sportvisserij Nederland  
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven, 
Telefoon (0900) 202 53 58
www.sportvisserijnederland.nl

>>

Check waar je mag vissen met
DE VISPLANNER!


