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Verenigingslijst van viswateren Hsv St. Petrus Weert 2016-2017-2018
Het bestuur van hengelsportverenging St.Petrus Weert verklaart hierbij dat de houder van deze lijst van viswateren mag vissen in de wateren zoals
deze genoemd worden in deze lijst, mits men in het bezit is van een geldige VISpas van de vereniging.
De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van de vereniging.
De VISpas, overige documenten en de Lijst[en] van viswateren zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de Hsv. St. Petrus.
De sportvisser dient zich te houden aan de algemene voorwaarden gebruik VISpas en wettelijke bepalingen zoals genoemd in de
Landelijke lijst van viswateren. Uitgeven door Sportvisserij Nederland.

Voorwaarden bevissen kanalen.
Zuid-Willemsvaart, Noordervaart en het voedingskanaal der Noordervaart plus het Kanaal Wessem-Nederweert mogen alleen bevist worden vanaf
één uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang, voor of na deze tijd is men aan het nachtvissen. Tevens is het verboden om te
nachtvissen in het voedingskanaal der Noordervaart. Voor het nachtvissen dient men in het bezit te zijn van een nachtvis toestemming uitgegeven
door de vereniging.
Voedingskanaal der Noordervaart (Wessemerdijk)
Voor de kanalen Zuid-Willemsvaart, Wessem-Nederweert en de Noordervaart geldt een meeneembeperking roofvis; max. 2 snoekbaarzen en 3
baarzen, met een maximum van 5 stuks Voor de karpervisserij is een deugdelijk schepnet en goede onthaakmat verplicht.
Het is enkel toegestaan om te vissen in het voedingskanaal vanaf de verharde weg aan de Wessemerdijk en Roeven.

Het is verboden om vanaf de bruggen te vissen.

Het is verboden om vanaf de laatste brug tot aan de duiker te vissen, gezien vanuit de stroomrichting van het voedingskanaal.

Het is verboden om te vissen aan de achterliggende vijver .

Parkeren van voertuigen is enkel toegestaan (op eigen risico) langs de Wessemerdijk.

Voor de karpervisserij is een groot en deugdelijk schepnet en een dikke grote onthaakmat verplicht



Voorwaarden bevissen vijvers en beken.

Het is enkel toegestaan om te vissen in al onze vijvers en beken met max. 2 hengels vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang,
nachtvissen is niet toegestaan. In het bosgebied IJzeren man geld de regel van zonsopkomst tot zonsondergang.
Voor al onze vijvers en beken geldt er een meeneemverbod voor alle vissoorten.
Op alle vijvers geldt een voerboten verbod. Voor de karpervisserij is een deugdelijk schepnet en goede onthaakmat verplicht.
U dient 5 meter rondom u visstek alle afval verwijderd te hebben en de visstek dient opgeruimd achtergelaten te worden.
Gedragscode karpervisserij visvijvers. Vislijnen mogen niet meer dan 5 meter links en 5 meter rechts van de visplaats liggen.
Men dient rekening te houden met de werpafstand recht naar voren.
Mocht er door een controleur van Hsv St. Petrus,Politie of BOA een overtreding worden waargenomen, wordt de VISpas na een 1e waarschuwing
per direct ingenomen.

Controle.
Bij een controle van de controleurs van de Hsv. St. Petrus Weert e.o. is men verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst[en] van Viswateren direct
ter inzage te geven aan een van de controleurs of bestuursleden van de Hsv. St. Petrus, zo ook aan de controleurs van Sportvisserij Limburg en/of
Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren.
Aanwijzingen van hen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas, overige documenten en de lijst[en] van viswateren in te nemen.
Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelingen.
De Hsv. St. Petrus aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheden.
Het bovengenoemde geldt voor alle viswateren van de Hsv. St. Petrus Weert e.o.
Afhankelijk van de overtreding kunnen de controleurs van de Hsv. St. Petrus de VISpas, overige documenten en Lijst[en] van viswateren per direct
innemen bij de hierna genoemde overtredingen. (zie Sancties)

Het is verboden.



Te nachtvissen op de visvijvers en beken die vermeld staan in de lijst van viswateren van de Hsv. St. Petrus Weert e.o.
Te nachtvissen op de kanalen: Zuid-Willemsvaart, Wessem-Nederweert en de Noordervaart, zonder geldige Nachtvis toestemming












uitgegeven door de Hsv. St. Petrus Weert e.o.
Te vissen met verboden aassoorten.
Te vissen met levend aas.
Te organiseren van wedstrijden, zonder toestemming van de Hsv. St. Petrus Weert e.o.
Te vissen op Aal/paling.
Op, aan of nabij het viswater, kanalen Zuid-Willemsvaart , Wessem-Nederweert, Noordervaart, meer dan 10 dode zoetwatervissen
groter dan 15 cm in bezit te hebben.
Vissen met gekleurde maden of gekleurde maden in bezit te hebben.
Vislijn of ander afval achter te laten op de visplaats.
Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water
te vissen.
Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen of nog te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft.
Kampvuur te maken en te barbecueën.

Verder dient een lid van de Hsv St. Petrus Weert zich te houden aan de bepalingen en voorschriften die gelden in recreatie- en
natuurgebieden. Deze zijn door middel van borden aangegeven, zoals in het IJzeren Man gebied.

Sancties.











Vissen zonder vispas
Vissen met de verkeerde vispas
Vissen met juiste vispas, geen vergunning voor 3 hengels
(kanalen)
Vissen met juiste vispas, levend aas
Vissen met juiste vispas, diverse overtredingen
Vissen zonder nachtvis toestemming
(kanalen)
Gebruik voerboot waar niet toegestaan
Gebruik verboden (kunst)aassoorten
Het vissen in al onze vijvers en beken na zonsondergang
en voor zonsopgang
Na 1e waarschuwing inname alle documenten.

: contacteren politie wegens stropen
: verzoek verlaten visplek.
: officiële waarschuwing
: inname vispas ,contacteren politie.
: ter beoordeling controleur
: officiële waarschuwing.
: officiële waarschuwing.
: inname vispas (van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei)
: officiële waarschuwing.

Viswateren.
 IJzeren Man te Weert, m.u.v. de oever vanaf het zwembad.
 Grote en kleine vijver aan de Noorderlaan te Weert.
 Kasteelsgracht te Weert.
 Geurtsven te Weert
 Achterste ven te Weert
 Zuid-Willemsvaart en de daarbij behorende bermsloten vanaf de Belgische grens tot aan de grens tussen Limburg en Noord Brabant.
 Noordervaart en de daarbij behorende bermsloten vanaf 30 meter boven de sluis in de Noordervaart tot aan de rotonde bij Meyel.
 Voedingskanaal der Noordervaart, te Nederweert.
 Kanaal Wessem-Nederweert vanaf de Zuid- Willemsvaart tot aan de sluis Panheel.
 Sierwateren Centrum Noord (Rentmeesterlaan)
 Sierwateren Kampershoek.
 Vijver in de wijk Graswinkel.
 Vijver Heykersbroek Ell.
 Vijver industrieterrein Leuken-Noord.
 Uffelse beek vanaf de Belgische grens tot aan het kanaal Wessem-Nederweert.
 Tungelroysebeek vanaf de Zuid-Willemsvaart tot aan het kanaal Wessem-Nederweert.
 Oudegraaf vanaf de Zuid-Willemsvaart tot aan de grens tussen Limburg en Brabant
 Leukerbeek vanaf de Leukerschans m.u.v. natuurgebieden
 De Raam met zijtakken vanaf de Belgische grens.
 Tevens de volgende beken; de Rietbeek, de Riet,
 Houtstraatlossing, Rosveldlossing, Vissensteert,
 Vetpeel en de Einderbeek.
 Weteringbeek IJzeren Man gebied.
Overige informatie.
Clublokaal Het Botenhuis Kazernelaan 113 te Weert alleen op zondagen geopend.
Telefoon 0495-546069.
B. Caelers secretaris
telefoon 06-50979059
R. de Haan Ledenadministratie telefoon 06-31774009
Website Hsv St.Petrus
www.stpetrus.nl.
E-mail administratie@stpetrus.nl
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november van het lopend jaar doorgeven te worden aan
ledenadministratie@sportvisserijnederland.nl
Postadres. Hsv St.Petrus Antwoordnummer 9604, 6039 ZX, Stramproy.

