
 
Algemene richtlijnen voor alle leden van H.S.V. “Altijd Tevreden” te Wijchen 

 
GESLOTEN TIJD VIS SOORTEN. 
Voor sommige vissoorten bestaat er een gesloten tijd.  
Vangt U  toch een dergelijke vis in die periode dan moet U hem onmiddellijk in hetzelfde water terug zetten. 

VISSOORT  ---------------------------------------------------------------------GESLOTEN TIJD 
Snoek,----------------------------------------------------------------------------------van:  1 maart  tot   31  Mei 
Barbeel, Kopvoorn, Sneep, Winde, Vlagzalm, Serpeling.-----------------van:  1 April   t /m  31  Mei 
Snoekbaars en Baars,--------------------------------------------------------------van:  1 April   t/m   31  Mei 
Bronforel, Beekforel, Beekridder. ------------------------------------------------van:  1 oktober t/m 31 maart 

  
Van 1 April tot 31 Mei is het verboden om te vissen met : 
* Slachtproducten, Dood visje of Stukje vis (ongeacht hoe groot) 

* Alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. 

* het is de sportvisser verboden om hun gevangen vis te verkopen.      
* op alle wateren zijn gekleurde maden verboden.       
 
Bepalingen die door de vereniging zijn opgesteld: 
Het is verboden om een gevangen karper mee te nemen of elders uit te zetten. 
Er mag slechts één snoek of snoekbaars meegenomen worden, de minimum lengte is gesteld op 60 cm. 

Het is wettelijk verboden om te vissen met een levend visje, 
ook mag geen (voer) katapult  gebruikt worden. 
 

Wateren waarin alleen de leden van H.S.V. Altijd Tevreden mogen vissen 
Zij moeten wel in het bezit zijn van een lidmaatschapskaart en Vispas, hij/zij is verplicht deze bij zich te hebben        
A: Oude Maas: c.q. (Loonse Waard) te Niftrik .Nachtvissen het gehele jaar toegestaan, aan de gehele zijde van 

     de jachthavens de Batavier en Hoogeerd is het verboden om te vissen.  
     Exclusief voor leden, deze mogen met drie hengels vissen als ze in het bezit zijn van een overeenkomst die  
     zij kunnen downloaden via onze site:  www.altijdtevreden.nl  
B: Wezelse Plas:  Het gehele Jaar Nachtvissen verboden.   
     Op de Wezelse plas, is het van  1 Maart  t/m 31 Mei verboden om te vissen. (vanwege het broedseizoen)   
C: Vormerse plas:  te Wijchen.  Nachtvissen: Gehele jaar toegestaan. (ontheffing) 
 
-------------------------------------------------Vispas nodig: -max. 2 hengels toegestaan---------------------------------------------------  

Op bovenstaande wateren heeft U als lid het Vis en Looprecht, en alle wateren genoemd in de grote of federatie 
vergunning, tevens moet men dan ook in het bezit zijn van de vispas (vanaf 14 jaar en ouder)  
Voor jeugdleden t/m 13 jaar geld alleen een vispas indien zij vissen met speciaal aas en of meer dan één hengel 
 
D: Wijchens Ven: alleen geldig voor leden met rode lidmaatschapkaart /vergunning van dit water,  
     (max: 2 hengels toegestaan) Verder dezelfde rechten als andere leden van H.S.V. zie A: B: C: E 
                                             Het gehele jaar nachtvissen verboden   
      Op het Wijchens Ven is van 1 April t/m 14 Juni verboden te vissen en/of met een boot te varen. 
 

E: Wijchens Meer, nachtvissen, alleen toegestaan voor leden (het hele jaar toegestaan)   

                      Alleen in de 1
e
 / 2

e
  plas van de niet bebouwde kant aan de zijde van de Meerdreef,  

              ( vanaf zwembad nabij politiebureau tot aan de rotonde Zuiderdreef / Hoge weg  ) 
 

 Als men geen lid is van H.S.V. Altijd Tevreden, is onderstaande tekst alleen van toepassing. 
 Bij onderstaande wateren heeft u vanaf 14 jaar en ouder een geldige vergunning en een geldige vis pas nodig  
 Wijchens Meer;  de parkvijvers Klapstraat, Zwanensingelen de bosvijver nabij sportcomplex  leemweg Wijchen.  
 
--------------------------------                           Max: 2 hengels toegestaan             --------------------------------------------------- 
  

In alle andere wateren die in de Vispas staan (lijst van Wateren) en federatieve vergunning zijn altijd 
echter maar max. 2 hengels toegestaan. (tenzij anders is aangegeven) 
Sticker voor 3e hengel en/of nachtvissen kan bij Sportvisserij  Nederland worden besteld.   

 
                   

Als nachtvissen verboden is dan mag U alleen vissen tot: 

twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. 

http://www.altijdtevreden.nl/

