
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:     ………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Postcode: ……………     Woonplaats …………………………………. 

Vispasnummer:  …………………………………………………………… 

Een volledig ingevulde jaarvergunning, geeft de houder het recht om binnen de  

hieronder weergegeven termijn te vissen op visvijver het  “Biesven” aan de 

Biesvendreef te Duizel 

VERGUNNING IS ALLEEN GELDIG IN COMBINATIE 

MET EEN GELDIGE VISPAS VAN HSV “DE GENDER”. 

Jaarvergunning 2021 

REGLEMENT 

Jeugdleden mogen vissen met 1 vaste hengel of 1 werphengel. Wil  men met 2 hengels vissen dan moet men in het 

bezit zijn van een jeugdvispas.   

Door vispashouders mag worden gevist met 2 vaste hengels of werphengels. Er mag niet drijvend worden gevist.  

 

Op onze vijver gelden de gesloten tijden voor vissoorten en de gesloten tijden aassoorten voor de hengel. Info zie 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/gesloten-

tijden.html   
 

Er mag geen vis worden meegenomen. OOK PALING MOET DIRECT WORDEN TERUG GEZET.  

Tijdens het snoekseizoen mag baars (>30 cm) en snoek (> 60 cm) worden meegenomen.    

 

Een leefnet is verboden. 

 

Er moet verstandig gevoerd worden. Aardappels voeren is altijd verboden, ook gekleurde maden, met schadelijke 

kleurstoffen gekleurd voer en muggenlarven zijn verboden. 

 

Men mag geen kanten, wallen of omrastering beschadigen.  Men laat geen meegebrachte spullen,  

zoals plastic zakken, enz., enz., achter aan het viswater. 

 

BINNEN DE AFRASTERING MAG NIET WORDEN GEFIETST OF GEBROMFIETST!! 

 

Door de politie, of eigen controleurs en leden wordt controle uitgeoefend. 

De vergunning moet op eerste vraag worden getoond. De vergunning moet juist gedateerd zijn en  

onuitwisbaar. Diegene die in strijd met dit reglement handelt, komt niet meer in aanmerking voor een nieuwe 

vergunning. Geniet nog meer van uw sport door sportief te vissen !!!!!! 

 

Vergunninghouders zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van  de geldende ordebepalingen, 

reglementen en openstellingtijden  van de vijver.  Deze kan men vinden op het  bord in het clubgebouw  of op 

www.hsvdegender.nl 

  

Diegene die in strijd met dit reglement handelt wordt geacht zonder vergunning te vissen  

  

Vissen op 't Biesven is op eigen risico.  

Het bestuur of de vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen. 
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