Verenigingslijst van viswateren Hsv St.Petrus Weert.
2013-2014-2015
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 sportvisser dient zich te houden aan de algemene voorwaarden gebruik VISpas en wettelijke bepalingen
zoals genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015, uitgegeven door
Sportvisserij Nederland.

Voorwaarden bevissing 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 nachtvispas uitgegeven door de vereniging.
Overige bepalingen en voorwaarden;
•
•
•
•
•
•
•

Op wateren gelegen in het bosgebied mag men vissen vanaf één uur voor zonsopkomst tot na één uur na
zonsondergang.
Het in bezit hebben van snoek en alle soorten karper is verboden.
Op alle wateren mag men per dag maximaal 3 snoekbaarzen en / of 5 baarzen in het bezit hebben, een en
ander met een maximum van 5 vissen.
Op alle vijvers geldt een voerboten verbod.
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, zodat andere vissers daarvan geen last
ondervinden. Bij overtreding van de hierboven genoemde punten wordt de vispas per direct ingenomen.

Bij het waarnemen van vissterfte of het constateren van een niet normaal gedrag bij de vissen of calamiteiten
aan de waterkant kunt u bellen naar:
•
•
•
•
•

Onze watermonsternemer		
Gemeente Weert, 			
Gemeente Nederweert 		
Meldpunt Stroperij 			
Politie 				

telefoon 06-50979059
telefoon 0495-575745
telefoon 0495-677255
telefoon 045-5466222
telefoon 0900-8844

Vergoeding: nihil
Datum: 1 januari 2013

Overige informatie
•
•
•
•

Clublokaal Het Botenhuis Kazernelaan 113 te Weert alleen op zondagen geopend.
Vergunning verkoop van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Telefoon 0495-546069
B. Caelers secretaris
Telefoon 06-50979059
R. de Haan Ledenadministratie
Telefoon 06-31774009
Website Hsv St.Petrus
www.stpetrus.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 oktober van het lopend jaar in het bezit te zijn
van de  ledenadministratie. Postadres. Hsv St.Petrus Antwoordnummer 9604, 6039 ZX, Stramproy.
Een postzegel plakken is niet nodig.

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.

