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Nachtvissen is alleen toegestaan in de wateren zoals aangegeven in de verenigingslijst van viswateren.
In de gemeente Weert de Zuid -Willemsvaart vanaf de Belgische grens tot aan de A2 brug.
Zuid-Willemsvaart vanaf de A2 brug tot aan sluis 15 en vanaf sluis 15 tot aan sluis 13 richting Helmond,
Kanaal Wessem-Nederweert vanaf sluis 15 tot aan de Kelperbrug richting Panheel.
Op het gedeelte Kelpen-Oler tot sluis Panheel is het nachtvissen met een tentje niet toegestaan, hier mag
men enkel vissen met een paraplu met zijflappen.
De Noordervaart mag `s nachts alleen bevist worden vanaf sluis Hulzen tot aan de rotonde van MeijelRoggel. Op het gedeelte 2000 meter vanaf de rotonde in Meijel richting Nederweert is het nachtvissen met een
tentje niet toegestaan, hier mag men enkel vissen met een paraplu met zijflappen. Op het voedingskanaal der
Noordervaart is het nachtvissen verboden!!
Overnachten in een tentje, shelter, paraplu met overwrap is alleen toegestaan op de kanaalgedeelten die
gelegen zijn binnen de gemeente Weert en Nederweert. Alle andere overnachtingsverblijven, zoals auto,
camper en andere voertuigen zijn niet toegestaan
Voor de huizen van aanwonende mag `s nachts niet gevist worden.
De tent mag een maximale afmeting hebben van (LxB) 2,80m x 2.20 m, de tent is slechts toegestaan in
neutrale, groene, bruine of camouflage kleur.
Deze nachtvis toestemming is persoonsgebonden en zonder handtekening, reliëfprint van de vereniging en
verenigingslijst van viswateren niet geldig.
Deze nachtvis toestemming wordt jaarlijks uitgegeven.
Het is ten strengste verboden schade aan flora en fauna aan te brengen, als ook andere vissers tot last te zijn.
Drankmisbruik en geluidsoverlast zijn verboden.
Men mag maximaal 3x24 uur gebruik maken van dezelfde visstek.
Indien men na deze periode een nieuwe nachtvisstek met tentje wil betrekken, dient deze daar minimaal 1000
meter vandaan te liggen.
Kampvuur en barbecue zijn niet toegestaan.
Afval dient te worden opgeruimd.
Slapen in een slaapzak in een stoel of stretcher is toegestaan.
Mocht er door een controleur van Hsv St. Petrus, Bestuurslid van Hsv. St.Petrus, Politie of BOA een
overtreding worden waargenomen, wordt er eerst een waarschuwing gegeven, bij de 2de waarschuwing wordt
de vispas per direct ingenomen. (sancties zie lijst van viswateren)

WAARSCHUWINGEN BLIJVEN 3 JAAR STAAN!!!

Handtekening
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