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Pagina 30 en 31
Het gebruik van een leefnet is niet toegestaan. Leden kunnen een ontheffing aanvragen bij het bestuur.
Vervangen door:
Het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere variant om gevangen vis levend te ‘bewaren’ is niet
toegestaan. Uitsluitend leden kunnen voor het gebruik van een leefnet t.b.v. het vissen op witvis een ontheffing
aanvragen bij het bestuur.
Verwijderen:
per persoon meer dan 5 dode zoetwatervissen in uw bezit te hebben;
Pagina 46, Gemeente Den Helder
Verwijderen:
Plas Mariëndal
Pagina 52, Gemeente Ermelo
HSV De Snoek te Harderwijk
Voorwaarden wijzigingen in:
- Door HSV De Snoek georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op
individuele sportvisserij.
- Voor viswedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven is het in bezit hebben van vis toegestaan.
- Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een schepnet en onthaakmat te gebruiken bij het landen en
onthaken van de vis.
- Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.
- Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van vis is hier verboden.
- Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is hier verplicht bij het landen en onthaken van de vis.
- Het is hier verboden zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen (het drijvend vissen is hier dus
niet toegestaan).
- Voor meer informatie zie: www.hsvdesnoek.nl
Pagina 214, GROTE RIVIEREN EN KANALEN
Toevoegen:
Gedeelte (rechterhelft) Neder-Rijn vanaf + km 866.000 tot + km 866.300.
Pagina 234,Gemeente Wijchen
Toevoegen:
De voormalige linkeroever van de Maas gelegen in de Loonse Waard. Vanaf het voetveer of het toenmalige
woonhuis van Thoonen te Overlangel tot de Staay te Neerloon. Visrechthebbende Sportvisserij Zuidwest
Nederland
Pagina 121, Gemeente Noardeast-Fryslân (DDFK gemeente)
Park Eonstad
Pag. 163, Gemeente Het Hogeland
De Tocht 23 mei 1969
Toevoegen:
Alleen bevisbaar aan de linkerzijde (Lauwersmeerkant) van de N361. Op het militair oefenterrein mag niet worden
gevist, ook niet vanuit de berm van de N361
Pagina 171, Gemeente Tynaarlo
Toevoegen:
Ed Stoop vijver kantoor Sportvisserij Groningen-Drenthe
Pagina 195, Gemeente Steenwijkerland
Toevoegen:
HSV Het Baarsje – Oldemarkt
Het Vijverpark
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Pagina 195, Gemeente Steenwijkerland
Toevoegen:
Havenkolk te Blokzijl
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Toevoegen:
Meppelerdiep vanaf kmr 1300 (kranenweerd) tot de uitmonding in het Zwartewater
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Toevoegen:
Industriehaven Oost III
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Toevoegen:
Zwartewater tussen km raai 17.825 (nabij Industriehaven Oost III) en km raai 19.500 (nabij de Ketting)
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Toevoegen:
Vluchthaven de Belt
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Toevoegen:
Het Galgenrak
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Toevoegen:
Het Scheepvaartgat voor zover gelegen langs polder De Biesvelden in het Zwartemeer
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Toevoegen:
Het Veneriete kanaal
sectie L28, vanf de Goot 450 strekkende meters in zuidoostelijke richting.
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle bovenstaande wateren van Visserijbedrijf Timmerman.
A. Er mag gevist worden vanuit een boot en vanaf publieke oevers. Het is niet toegestaan zonder toestemming
van de eigenaar of gebruiker de landerijen te betreden.
B. Er geldt een meeneemverbod voor aal, karper, snoek en meer dan 1 bovenmaatse snoekbaars. Hengelaars
die aal of meer dan 1 bovenmaatse snoekbaars in bezit hebben, worden geacht te hebben gevist zonder
schriftelijke toestemming.
C. De gevangen vis, welke voor consumptie behouden wordt, dient direct gedood te worden en overige vis dient
levend en onbeschadigd in hetzelfde water teruggezet te worden.
D. de schriftelijke toestemminghouder dient zich te onderwerpen aan elke controle welke door Visserijbedrijf
Timmerman & Zoon noodzakelijk wordt geacht. E. Nachtvissen is op alle voornoemde wateren verboden. F. Men
vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. Visserijbedrijf Timmerman & Zoon en de
eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Pagina 199, Gemeente Zwartewaterland
Het Venerietekanaal
vanaf het Venerietegemaal tot aan de uitmonding in
De Goot-Zwartewater.
Wijzigen in:
Het Venerietekanaal
Vanaf het stroomgemaal Mastenbroek tot 450 meter voor de Goot.
Pagina 204, Gemeente Twenterand
Toevoegen:
HSV ´t Meuntje uit Westerhaar en HSV Ons Genoegen uit Vroomshoop
Sportparkvijver ´t Midden
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Pagina 204, Gemeente Twenterand
Toevoegen:
Retentievijver industrieterrein Garstelanden

Pagina 215, GROTE RIVIEREN EN KANALEN
Pannerdensch Kanaal
Verwijderen:
(in de kop)
Vanaf km 873.500 bij Angeren tot km 877.000 bij Huissen (Sportvisserij Zuidwest Nederland)
Toevoegen:
Pagina 216, GROTE RIVIEREN EN KANALEN + zie eerdere aanvulling
Vanaf km 931.400 rechteroever (noordzijde) en linkeroever (zuidzijde) km 932.000 tot km 951.000. Met
uitzondering van: het veerslob te Gameren, het veerslob te Tuil en de volle breedte tussen km. 934.390 tot
936.000.
Wijzigen in:
Vanaf grens Opijnen (km 931.400) tot km 951.000. Met uitzondering van: het veerslob te Gameren, het veerslob
te Tuil en de volle breedte tussen km. 934.390 tot 936.000
Pagina 222, Gemeente Berg en Dal
Toevoegen:
Driehoekige vijver aan de Mies in Groesbeek
De Leigraaf en de Groesbeek bij Horst
Pagina 224, Gemeente Buren
Toevoegen:
Vijvers in het park rondom het gemeentehuis in Maurik
Vijvers rondom verzorgingshuis “De Valentijn” in Maurik
Vijvers op het bedrijventerrein Doejenburg in Maurik
Pagina 235, gemeente Zevenaar
Bevermeer
Toevoegen:
Parkeren langs de Bevermeerseweg is verboden. Parkeren is mogelijk aan De Koppel aan de westzijde van het
Bevermeer
Verwijderen:
Pagina 250, Gemeente Alblasserdam
De Albas en de lage boezem van de Nederwaard
Bijzondere voorwaarden wijzigen in:
1. Het nachtvissen is alleen toegestaan als men in het bezit is van de
apart verkrijgbare nachtvis / 3de hengel vergunning van de VAH en dan
nog alleen op de daarin vermelde locaties.
2. Het vissen met drie hengels is alleen toegestaan als men in het bezit is
van de apart verkrijgbare nachtvis / 3de hengel vergunning van de VAH
3. Bij het gaan vissen moet eerst op de website van de VAH worden
gekeken of er een wedstrijd is gepland op de vislocatie.
Wedstrijden hebben voorrang!
4. Het is verboden te vissen op de steigers van de VAH als er een wedstrijd
wordt gehouden, dit wordt aangekondigd d.m.v. een bord ter plaatse.
Wij zijn dan gemachtigd om u te verzoeken om de steiger vrij te maken.
5. Er geldt een totaal meeneem verbod van alle vissen op onze wateren.
6. Snoek en karpervissers zijn verplicht een deugdelijke onthakingsmat bij
zich te hebben en te gebruiken.
7. Overdag is het niet toegestaan een bewaarzak te gebruiken.
8. Het riet mag niet beschadigd worden.
Zie vorige digitale aanvulling:
Pagina 186, Gemeente Losser
Toevoegen: Dinkel vanaf de Duitse grens tot aan de Schoklandbrug, beide oevers.
ongedaan maken, dit water is enkel te bevissen door leden van VIOS.
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Pagina 293, GROTE REGIONALE WATEREN
Verwijderen:
Bosmolenplas
Toevoegen:

Toevoegen: (Apart vermelden:)
Bosmolenplas
Het is verboden te vissen in het duikgebied.
Het water mag niet betreden worden met een boot.
Nachtvissen is toegestaan aan de noordelijke en oostelijke oever.
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