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Hoe zat het ook al weer met die gesloten tijden?
Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden:


Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)*.



Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.



Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31
mei)**.



Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.



Elft, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.



Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.

* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het
“Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om
met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatse baarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat
de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.
** op grond van art. 5c van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei
maar op basis van art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag
van mei.
Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om
overtollige plantengroei in het water te beteugelen.
N.B. een visrechthebbende kan als voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere gesloten periode
vaststellen voor bepaalde vissoorten. Uiteraard mag de visrechthebbende de wettelijke gesloten periode niet
inkorten omdat dat in strijd met de wet zou zijn.
Gesloten tijd aassoorten voor de hengel
Op grond van art. 6 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" in combinatie met art. 61 van de
"Uitvoeringsregeling visserij" geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer tot
en met 31 mei) een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de
volgende aassoorten:
•
een dood visje;
•
een stukje vis (ongeacht hoe groot);
•
slachtproducten;
•
alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Het verbod geldt op grond van het tweede lid van art. 6 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" niet
voor het vissen in de wateren van Walcheren, Schouwen‐Duiveland, Tholen en Noord‐Beveland, in het kanaal
van Zuid‐Beveland, in de Haven van Goes, in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer en in de met die meren
in open gemeenschap staande inhammen, kreken, spranken, killen en gaten.
Zie in dit verband ook het filmpje op onze website. http://www.hsv‐landsmeer‐denilp.nl/pagina5.html

Onze voorzitter aan het woord.
Visserij, tja wat is dat? Sport? Beroeps? Een ieder van u zal het op zijn of haar manier beleefd hebben. In mijn
jeugd kreeg je het meestal mee van je vader. Wij woonden op het Noordeinde van Landsmeer. Mijn vader
viste elke zondagmorgen of van de kant achter op het erf of met de boot. Vaak op de karper en snoek. Achter
op het erf ging ik als kleine jongen vaak bij hem zitten met een vaste stok en een gekookte aardappel. Ik kon
dat gevaarte niet optillen maar het was niet anders in die
tijd. Ik werd wat groter en mocht met hem mee, ook in de
boot. Zo kom je in aanraking met de visserij. Na het eten
met de jol naar de Nieuwe Gouw op de aal. En geloof mij
toen was het nog druk op het water met de vissers.
Allemaal buurtjes en de gevangen aal was voor thuis. Dit
alles met de bamboe stok en de bekende rood witte kurkjes erop.
Ook waren er veel beroepsvissers in die tijd. Ik denk ongeveer 15 tot 20 beroepsvissers. Deze deden allemaal
hun dingetje 1 x per jaar werd er gezegend op de Breek. Dan nam je een snipperdag op school, want je vader
deed dat toch ook?
Roeiend met de jol naar de Breek. Vervolgens werd er een zegen uitgevaren van ik denk 400 meter. Die werd
dan aan de zanddijk binnen gevist, met aan elke kant 10 mannen. Als hij dichterbij kwam zag je aan de boven
kant de sporen door het water worden getrokken. “Dat is snoek jongen”, werd je dan verteld. Als het net nog
kleiner werd dan zag je de snoek over de kurken heen springen, een pracht gezicht.
In mijn jeugd bestond de vereniging nog niet, dat gebeurde later. In 1962 werd deze opgericht. Ik kwam op
latere leeftijd in aanraking met de hsv, eerst de wedstrijden nog van uit de Robinson en later in 1982 ging ik
het bestuur in. Drukke tijden VBC (visstand beheerscommissie), controle en al dat soort zaken werden opgezet
en uitgevoerd. Ik heb dat een paar jaar gedaan en ben toen gestopt.
Jaren later ben ik weer toe getreden in het bestuur en ik zit nu ongeveer een 20 jaar aan deze tafel. Inmiddels
ben ik al jaren voorzitter van onze club.
Ik heb de visserij in mijn leven zien veranderen, van de loodzware bamboe stok tot de technologie van
vandaag. Kijk naar de karpervisserij en/of roofvisserij het staat stijf van de elektronica, voerboten,
elektramotoren met gps‐fishfinders witvishengels van 12 meter die
vast kan houden tussen je duim en wijsvinger en ga zo maar door!
Vraag ik mij af: “Is het nog sport of wordt het nou beroepsvisserij”?
Het gaat erom dat je er plezier in hebt en boven alles de beleving
vast houdt !
Aan de waterkant en met mijn kleinkinderen een witje tikken, kan
ook heel plezierig zijn. Ik werd gevraagd om een stukje te schrijven
voor de VisFlits en ik dacht het op deze manier te doen, het moraal
van dit stukje is.

Denk eens terug naar het verleden, kijk wat je nu hebt en wees daar tevreden mee!
Veel visplezier
Pieter Wals
Voorzitter

Vispas kwijt? Wat nu?
Ga naar de website van Sportvisserij Nederland (http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contactservice/vispas-kwijt.html).

Na het invullen van een formulier , ontvangt u binnen 3 werkdagen een duplicaat van uw VISpas, inclusief
factuur van € 3.50, thuis. Mochten wij geen betaling zien bij uw gegevens dan zullen wij u verwijzen naar uw
vereniging om bij hen een duplicaat aan te vragen. Zij kunnen dit voor u bij ons regelen.
Let op: Mocht u ook in het bezit zijn van de hologram Nachtvis‐ en/of Derde Hengeltoestemming wordt er per
toestemming € 3.50 in rekening gebracht.
Let op : De duplicatenservice is alleen beschikbaar voor VISpassen van verenigingen die vallen onder
Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Oost
Nederland, Sportvisserij Limburg en Hengelsport Federatie Midden Nederland.

