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Lijst van Viswateren van de HSV Wijhe 

 voor de jaren  2021, 2022, 2023en 2024. 

Behorende bij de VISpas  en JeugdVISpas 
 

In de wateren genoemd in de Lijst van Viswateren van HSV Wijhe, mag uitsluitend worden 

gevist, indien men tevens in het bezit is van een geldige VISpas, waarop staat vermeld dat de 

houder  lid is van de HSV Wijhe.  

De lijst van Viswateren van de HSV Wijhe zonder de vereiste VISpas geeft geen enkel recht. 

 

De VISpas en deze Lijst van Viswateren vormen samen de schriftelijke toestemming, 

waarmee u kunt vissen in de wateren die in deze lijst staan vermeld.  

 

Het vissen is toegestaan met inachtneming van de wettelijke visserijregels geregeld in de Visserijwet 

1963, alsmede de nader genoemde bijzondere bepalingen. Belangrijke wettelijke regels zijn: gesloten 

tijd aassoorten, gesloten tijd vissoorten, beschermde vissoorten, meeneemverbod graskarper, verbod 

levend aas en minimummaten vissoorten. 

Zie voor meer informatie de site van Sportvisserij Nederland onder: Vispas/ Visserijwet en Regels/ 

Binnenwater 
Deze lijst niet weggooien, maar bewaren tot eind 2024. 
 

Viswateren met looprechten en tijden 
1) Duurse Waarden: 

a) 1
e
 KLEIGAT (IJsselzijde)    het gehele jaar 

b) 2
e
 KLEIGAT (IJsselzijde, zie borden)   het gehele jaar 

c) 2
e
 MOTTENKOLK (dijkzijde)     het gehele jaar 

2) Buitenwaarden 
a) Kolkje van MERLE (oostzijde)    1 mei tot 1 november 

b) Kolkje van SBB (oostzijde)    1 mei tot 1 november 

c) Surfplas Zuid-, West-  

en Oostzijde (zie borden)     1 mei tot 1 november 

d) Kolk van SEEVINCK (dijkzijde)    het gehele jaar  

Kolk van SEEVINCK (overige zijden)     1 mei tot 1 november 

3) Karpergat Windesheim    het gehele jaar 

4) De Voskolk Windesheim (Dijkzijde)   het gehele jaar 

5) Bergingsvijver Industrieterrein (Dijkzijde)  het gehele jaar 

6) Bergingsvijver Krijtenberg (Raalterwegzijde) het gehele jaar 

 



 

 

Het vissen is toegestaan onder de volgende bijzondere bepalingen: 

a) in de wateren genoemd hierboven onder 1) en 2) mag een jeugdlid  

alleen vissen onder begeleiding van een senior lid. 
b) Maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-,twee-,of drietandige 

haken) voorzien van alle wettelijke toegestane aassoorten. 

c) Kunstaas mag maximaal voorzien zijn van drie meertandige haken. 

d) Getakeld aas mag maximaal voorzien zijn van twee meertandige haken. 

e) Snoek dient direct te worden teruggezet in het water, waarin deze is gevangen, m.u.v. 

maximaal een half uur bewaren in een bewaarzak tijdens een snoekwedstrijd. 

f) Snoekbaars, karper, graskarper, meerval en paling/aal dient men direct na de vangst terug 

te zetten in het water, waarin deze is gevangen. 

g) Het is verboden om meer dan 10 zoetwatervissen groter dan 15 cm. in bezit te hebben.  

h) Het vissen tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang is verboden. Uitgezonderd 

de noordpunt van het 1
e
 Kleigat (nachtvissen toegestaan in juni, juli en augustus). In de 2

e
  

Mottenkolk (bij de parkeerplaats), het Karpergat en de Voskolk is het nachtvissen het gehele jaar 

toegestaan. 

i) Voorvoeren is in de wateren genoemd onder 1) en 2) is verboden. 

j) Het is verboden met een boot, vlot of ander vaar- of drijfmogelijkheid op het viswater te komen. 

Het gebruik, of het in bezit hebben van een elektronische boot (voerboot) is verboden.  M.u.v. de 

BERGINGSVIJVERS  (5 en 6). 

k) Open vuur, BBQ, geluidsinstallaties en zwemmen zijn verboden. 

l) Om het viswater te bereiken, dient men gebruik te maken van de opstapjes over de afrasteringen 

en zo dicht mogelijk langs de afrastering te lopen. 

m) Men is verplicht bij het onthaken van een gevangen karper, graskarper, snoek of meerval een 

onthakingsmat te gebruiken. 

n) Het gebruik van een leefnet is niet toegestaan, met uitzondering tijdens de door de HSV Wijhe 

georganiseerde wedstrijden. 

o) De schriftelijke toestemming, alsmede alle andere wettelijke noodzakelijke bescheiden, dient 

men tijdens het vissen bij zich te hebben en op eerste vordering af te geven aan de door het 

bestuur aangewezen controleur(s), of aan anderen tot controleren bevoegde personen of instanties.  

Deze zijn bevoegd tot inname van de schriftelijke toestemming bij overtreding van de 

voorschriften. 

Gegeven aanwijzingen door daartoe bevoegde personen is men verplicht op te volgen. 

p) De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, indien hij 

een der bepalingen in deze vergunning overtreedt, of zich niet houdt aan de gegeven richtlijnen en 

voorschriften. 

q) Het niet naleven van deze bepalingen kan inname van de vergunning en/of royement tot gevolg 

hebben. 

r) De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. Het gebruik van 

voorzieningen, ter beschikking gesteld door het bestuur, is geheel voor eigen risico.  

De rechthebbende op het visrecht aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

s) Wedstrijden zijn alleen toegestaan met toestemming van het bestuur. 

t) De visplek dient schoon te worden achtergelaten en de natuur mag niet worden verstoord. 

u) Vissterfte en/of overige calamiteiten dient men te melden bij het bestuur. 

v) Indien er een aankondiging van een wedstrijd nabij het water is aangegeven, mag ter plekke niet 

worden gevist. 

 

 

 

Voor de juiste looprechten wordt gewezen naar de kaarten op de site van de HSV Wijhe of via de 

VISplanner op uw mobiele telefoon. 

Men dient de nodige veiligheid in  acht te nemen ten aanzien van paarden 

en vee waaronder mogelijk een stier! 


