Vergunning Stadswater/Lingehaven/Kanaal van Steenenhoek/Merwedekanaal
Periode tussen 1 januari t/m 31 december 2016
Voorletter(s) en naam:

_____________________________________

Adres:

_____________________________________

Postcode en woonplaats:

_____________________________________

Geboortedatum:

_____________________________________

Deze vergunning is alleen geldig op vertoon van een geldig bewijs van lidmaatschap HSV Gorinchem.
Handtekening van de houder:

__________________________
Algemene bepalingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

De vergunning dient te zijn voorzien van de handtekening van de vergunninghouder – ter bevestiging dat hij/zij
gestelde bepalingen heeft begrepen en zal naleven. Een niet, of niet deugdelijk ingevulde vergunning is ongeldig.
De houder van de vergunning is verplicht zich te houden aan de in deze wettelijke bepalingen
Hij/zij wordt geacht zonder vergunning te vissen, indien één der in deze gestelde verenigingsbepalingen overtreedt.
Hij/zij is verplicht zijn vergunning en lidmaatschapskaart te tonen aan de controleurs die voorzien zijn van een
legitimatiebewijs
De controleurs zijn gerechtigd de door de vergunninghouder gevangen vis en vistuigen te controleren
De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade welke wordt toegebracht aan de eigendommen
van derde, tijdens en samenhangend met de uitoefening van zijn visserij. Bij het zich begeven naar het viswater moet
gebruik gemaakt worden van de aanwezige overstappen en dient de beplanting en begroeiing te worden ontzien. Men
is gehouden vervuiling van het water en oevers en beschadiging van de laatste te voorkomen en men dient zich te
onthouden van alle handelingen welke zouden kunnen leiden tot het verstoren van de flora en de fauna. Alle kosten
voortkomende uit het herstel van geconstateerde en door de vergunninghouder C.S. veroorzaakte schade kunnen op
hem of haar worden verhaald.
Deze vergunning geldt alleen, als bij open water gevist kan worden: niet mag worden gevist, als bevriezing van het
water schaatsen e.d. mogelijk kan maken. Evenmin mag er worden gevist in de nabijheid van watergedeelten waar
hinder zou kunnen ontstaan voor de uitvoering van werkzaamheden in het water of aan de oevers.
Het is de vergunninghouder ten strengste verboden in het onder A vermelde viswater te vissen vanuit een varend
vaartuig, onverschillig of dit motorisch of met mankracht wordt voortbewogen. Dit is wel toegestaan in de onder B en
C genoemde Lingehaven, passantenhaven en Kanaal van Steenenhoek
De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, wanneer hij op of aan het water
wordt aangetroffen in het bezit van meer dan een snoek, of van twee snoekbaarzen, dan wel van een snoek + een
snoekbaars. De snoek dient een minimum afmeting (snuit t/m staart) te hebben van 60 cm, de snoekbaars dient
minimaal 50 cm te zijn.
De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, wanneer hij of zij aan het water
wordt aangetroffen in het bezit van meer dan 15 stuks baarzen.
Het is verboden te vissen of te voeren met gekleurd voer, gekleurd aas of gekleurde bolies.
Het is verboden te vissen met levend aas.
Een gevangen karper moet zo snel mogelijk in hetzelfde water, als waar hij gevangen is, worden teruggezet.

Bijzondere bepaling stadswater
1.

2.

3.
4.

Het meenemen van roofvis is verboden, met uitzondering van de Oostgracht waar het is toegestaan twee snoeken in
het bezit te hebben vanaf 60 cm. Het uitoefenen van hengelsport is de Oostgracht is alleen toegestaan vanuit de
berm aan de vestingzijde
De vergunninghouder mag niet meer dan 25 stuks blank voorn of bliek onder de 15 cm in zijn bezit hebben m.u.v. de
concoursen die door de HSV georganiseerd worden, waarbij de vis direct na afloop van het concours teruggezet dient
te worden.
Voor het Zwanenwater en de haven achter de Kaliwal is punt 2 niet van toepassing
De visser mag maximaal 500 gram lokvoer gebruiken C.Q. in zijn bezit hebben

Bijzondere bepalingen Lingehaven/Passantenhaven
1.
2.

In de periode van 1 april tot 1 oktober is het verboden om vanaf de steiger te vissen, met uitzondering van de steiger
voor invaliden gelegen aan de Langendijk. Het is ten alle tijden verboden vis op de steiger schoon te maken.
Het is verboden de in de passantenhaven gevangen snoek, snoekbaars of baars mee te nemen.

Het bestuur van de HSV ‘Gorinchem’, als huurster van de visrechten van het water verleent vergunning
tot het vissen:
1.

Met twee hengels geaasd met brood, aardappel, kaas, granen, zaden, deeg, wormen of steurkrab, insectenlarven en
nabootsingen daarvan mits niet groter dan 2,5 cm.
Of met een hengel geaasd met dode vis of kunstaas (spinnerlepel, Plug e.d.). Naast een op deze wijze geaasde
hengel mag men desgewenst tevens een hengel gebruiken die is geaasd als hiervoor onder 1 werd beschreven. Dit
met inachtneming van de gesloten tijd waarin de volgende aassoorten niet mogen worden toegepast: een worm of
nabootsing daarvan, slachtproducten, een dood visje, stukje vis (ongeacht hoe groot), alle soorten kunstaas met
uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm, dit met inachtneming van de gesloten tijd voor de door de wet
aangegeven vissoorten. Wordt dergelijke vis onbedoeld gevangen, dan dient deze onmiddellijk te worden teruggezet.

2.

Naast deze vergunning dient de houder in het bezit te zijn van:
Een VISpas op naam van de vergunninghouder en geldig in het kalenderjaar waarin deze vergunning is uitgegeven. De VISpas
is tevens een bewijs van lidmaatschap van de HSV “Gorinchem”

Verbod gebruik levend aas
Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of
zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan.

Meeneemverbod en terugzetverplichting Aal.
Per 1 januari 2009 geldt een algeheel meeneemverbod voor de Aal. Alle gevangen aal dient direct onbeschadigd en in
hetzelfde water te worden teruggezet.

Stadswater, Lingehaven, Kanaal van Steenenhoek en het Merwedekanaal.
1.



Als lid met (jeugd)VISpas mag u vissen in:
Het Merwedekanaal
o
Vanaf de Bullekeslaan te Gorinchem tot aan de Bazelbrug
Het Zederikkanaal
o
Vanaf het Merwedekanaal tot aan de dam te Arkel
Het Kanaal van Steenenhoek (nachtvissen toegestaan)
De Linge
o
Vanaf de dam te Arkel tot aan de Oude Merwede schutsluis nabij de tweede voorhaven te Gorinchem
Het Dalemse Wiel
De Lingehaven
De waterpartij Lindelaantje en de Vliet
De Schelluinsevliet vanaf de spoorwegovergang Banneweg tot aan het viaduct van de Rijksweg over de
Bataafsekade
Het Zwanenwater






U mag als lid of niet lid niet vissen in de volgende wateren:
Privé wiel fam. Van Vliet
Het Grote Wiel
Het Kleine Wiel
Het Paardenwater










2.

3.

Als niet lid en houder van een (kleine) VISpas mag u vissen in:
Alle tot de gemeente Gorinchem behorende watergangen, singles en sierwateren – voor zover deze vanaf de
openbare weg te bereiken zijn – met uitzondering van de onder punt 1 en 2 vermelde wateren.
4.

Leden die lid zijn van een hengelsportvereniging die aangesloten is bij de Hengelsportfederatie Midden Nederland
mogen vissen in:

Het Merwedekanaal

Het Zederikkanaal

Het Kanaal van Steenenhoek

De Linge

HSV Gorinchem is aangesloten bij: Hengelsportfederatie Midden Nederland
Bij het niet naleven van de in deze vergunning gestelde voorwaarden kan deze direct worden ingetrokken.
Afgegeven door:

HSV Gorinchem
Adres clubhuis:
Paardenwater 1
Telefoon (0183) 63 11 55
Correspondentieadres:
Postbus 817
4200 AV Gorinchem
Website: www.hsv-gorinchem.nl

